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GS IST 14 TK
TURKEY FOREVER  9 DAYS

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ําจําลอง
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK)
บินดวยสายการบิน เตอรกิส แอรไลน (TK) : ข้ึนเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
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TK 065 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตันบูล) 21.45 – 04.10+1
TK 064 IST(อิสตันบลู)  - BKK(กรุงเทพ) 20.15 – 09.50+1

         หรอื

TK 069 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตันบูล) 23.25 – 06.10+1
TK 064 IST(อิสตันบลู)  - BKK(กรุงเทพ) 20.15 – 09.50+1

**โหลดกระเปาสมัภาระนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม**

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ                                                    (-/-/-)

18.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอรเชค็อิน ROW U ประตู 9 สาย
การบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอน
การเช็คอนิ และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

21.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เท่ียวบนิท่ี TK 065 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **

หรือ
20.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอรเชค็อิน ROW U ประตู 9 สาย

การบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอน
การเช็คอนิ และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เท่ียวบนิท่ี TK 069 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **

วันที ่2 อิสตันบูล(ตรุกี) – มาไมเมืองทรอย – ชานัคคาเล – น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม (B/L/D)

04.10น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เท่ียวบนิท่ี TK 065 หรือ TK 069

หรือ
06.20น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE

เท่ียวบนิท่ี TK 069
(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว
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เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (TROY) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเลาขานสืบตอกันมา
ต้ังแตในอดีต ถูกสรางข้ึนมาประมาณ 4,000 ปทีแ่ลว ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF
TROY) มาไมท่ีมีชือ่เสยีงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (TROY) ท่ีชาวกรกีใชอุบายสงมาไมให
เมืองทรอยเพ่ือเปนของกาํนัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพือ่เขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตี
ตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปจจุบันเปนเมืองที่มี
ความสาํคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชือ่วา โบกาซ่ี (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต (HELLESPONT) มีความยาว 65
กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ
แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับ
ทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาข้ึน สู เมืองเปอรกามัม (CABLE CAR TO PERGAMUM) ท่ีต้ังตระหงานอยูเหนือตัว
เมืองชานคัคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลยีหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของ
แมนํ้าไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสําคัญ คือ
วิหารอะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซ่ึงเปนทีข่นานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค บรเิวณ
เดียวกัน วิหารโอลมิเปยน เซอสุ (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปจจบัุนน้ีเหลอืแตสวนฐาน
เทานัน้ แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามมัท่ีเมืองเบอรลนิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโคร
โปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เปนโรงละครท่ีชันท่ีสดุในโลก ต้ังอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสดุ จุผูชมไดมากถึง
10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนท่ีสูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรกีและโรมัน
ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชนั และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบื้องลางท่ีรายลอมปอมปราการเหลานี้  ชม วิหารเอสเคลปออน
(ASKLEPION) อยูเบ้ืองลางทางตะวันตกของตวัเมือง สรางถวายเอสเคลปออสเทพแหงการแพทย (ในกรณีท่ีลมแรง
ขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเปนรถเล็กแทนกระเชาไฟฟา)

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที ่3
เมืองเซสมี เวนิสแหงตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟซุส  – เมืองคูซาดาซ ี– รานเครือ่งหนงั

(B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเชสมี (Cesme) เปนเมืองท่ีต้ังอยูทางตะวันตกของ Izmir ต้ังอยูบนแหลมซึง่ย่ืนลงไป

ในทะเลอเีจ้ียน เชสมี(Cesme) เปนเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีมนตสเนห บานเมืองคุมโทนสขีาวๆเหมือนเปนยานที่
ทําบานคลายๆซานโตริน่ี ซ่ึงไดรับอิทธพิลจากกรีซ หินปูนสีขาว หนาตางสีพาสเทล เต็มไปดวยรานคารานอาหาร
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และโรงแรมมากมาย ทาํใหมีช่ือเรยีกมากมายจากนักทองเท่ียว ไมวาจะเปน ซานโตริน่ีแหงตุรกี หรือ บางครัง้ก็ เวนิ
สแหงตุรกี เปนเมืองท่ีนามาพกัผอนหยอนใจเปนอยางยิง่โดยเฉพาะชวงหนารอนจะมีนกัทองเท่ียวมากมายมายังทีนี่

  เมืองน้ียังมี ปราสาทเซสมี (Cesme Castle) ปราสาทสรางในยุคออสโตมัน เปนปราสาทกึ่งยุค
                   กลาง และเปนศิลปะแบบคริสตผสมอิสลาม (รวมคาเขาปราสาท ราคา 8 ลรีา)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมอืงโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองโบราณที่มีการ
บํารุงรกัษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนทีอ่ยูของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึง่อพยพเขามาปกหลักสรางเมือง
ซ่ึงรุงเรอืงขึน้ในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถกูรกุรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเลก็ซานเด
อรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ ไดสถาปนาเอฟฟซสุข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทาน
เดินบนถนนหนิออนผานใจกลางเมืองเกาทีส่องขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะ
เปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบน้ํา
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทียั่งคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถงึทุกวันน้ี หอสมดุเซลซุส
(LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับ
บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงนี้
นําทานเดินทางสู เมอืงคซูาดาซี (KUSADASI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทาเลยีบชายฝง

                    ทะเลของประเทศตุรกี ซ่ึงทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรอืขนสงสินคา เปนเมืองท่ีมช่ืีอเสียงเร่ืองการ
                    ผลิตเครือ่งหนังคณุภาพสงูสงออกไปท่ัวโลก

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนงั (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเปนประเทศที่มีฐานการผลิต
เครื่องหนังคุณภาพสูงที่สดุอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน VERSACE , PRADA
, MICHAEL KORS อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที ่4 ปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมอืงปามคุคาเล (PAMUKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีน้าํพุเกลอืแรรอน
ไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นก่ึง
สถาปตยกรรม

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิด
ทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราว
หิมะขวางทาง นํ้าเปนทางยาว ซึ่ง มีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส
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(HIERAPOLIS) เปนเมืองโรมันโบราณทีส่รางลอมรอบบริเวณท่ีเปนนํ้าพุเกลือแรรอน ซึง่เช่ือกันวามีสรรพคณุในการ
รักษาโรค เม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงักระจายอยู
ทั่วไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณ เปนตน

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

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

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง  400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
(CARAVANSARAI) เปนสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมยัออตโตมัน

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชม พิพิธภณัฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ
โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหน่ึงของพิพิธภณัฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่
อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานกัแหงสุลตานอาเลดนิ เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสี
เขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา นําทานเดินทางสู
เมอืงคัปปาโดเกีย (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) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่
อาศยัอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเล้ียงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมี
เมืองใตดินท่ีซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ีใหญท่ีสดุในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ี
ขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกีย
มีเมืองใตดินมากถงึ 15 แหงและถารวมท้ังเมอืงอืน่ๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกัน
ระหวางแตละเมืองอกีดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมคีรบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หอง
ประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว
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ดวยความอศัจรรยใตพภิพแหงนี้ ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่
มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (BELLY DANCE) ซ่ึงเปนการ
เตนรํา ท่ีเกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นัก
ประวัติศาสตรเชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถงึปจจุบัน และการ
เดินทางของชาวยิปซทีําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมา
เปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน

พักที่ STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํ้าจําลอง หรือเทียบเทา

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

เครื่องประดบั – เมืององัการา (B/L/D)

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร **
** สาํหรับทานใดท่ีสนใจข้ึนบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถิน่มารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูนอยูท่ีทานละ
ประมาณ 250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูใน
โปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน **
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เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่
ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใตดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูง
ขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหองๆ มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และระบบ
ระบายอากาศท่ีดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลกึและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกนัไมได
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (GOREME) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย
ในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีต้ังถิน่ฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุค
แรกใชในการเปนท่ี หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสงัหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการประกาศ
วาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายท่ีต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มี
ชื่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้ําคาแหงหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่องคกรยูเนสโก ไดข้ึน
ทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดกโลก ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ . 9 ซ่ึงเปน
ความคดิของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกัน
การรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หุบเขาอซิุซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบ
เขาดงักลาวมีรูพรนุ มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภเูขา เพ่ือเอาไวเปนท่ีอาศยั และถามอง
ดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บรเิวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาทีเ่ปนปอมปราการที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาตเิอาไวสอดสองขาศึกยามมีภยัอีกดวย
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ
โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองที่มี
คุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู เมอืงองัการา (ANKARA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือ
ท่ีมช่ืีอตามประวติัศาสตรวา ANGORA เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดบั 2 รองจากเมือง
อิสตันบูล เมืองอังการาต้ังอยูในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลยี โดยอยูหาง
จากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเปนท่ีต้ังของรัฐบาลกลาง สวน
ราชการตางๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา

วันที ่7 อสิตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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นําทานเดินทางสู เมอืงอิสตันบลู (ISTANBUL) เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร
ยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล มีทําเลทีต้ั่งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีต่ั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอ
นาโตเลีย) สถาปตยกรรมอนังดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลกัษณเฉพาะทีพิ่เศษ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (DOLMABAHCE PALACE) สรางโดยสุลตานอับดุล เมซิด (ABDUL
MECIT) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร
ยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝงทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวปียุโรปจุดเดนของพระราชวงัแหงน้ี
คือ มีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตา มีท้ังเฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เคร่ืองแกวเจียระไน และ
รูปเขยีน รูปถายตางๆ และท่ีมีชือ่เสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลยีร ของขวญัจากประเทศอังกฤษท่ีส่ังทําจากแกว
ครสิตัลขนาดใหญท่ีสุดในโลกหนักถงึ 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ี
ใหญท่ีสดุในโลก เสาหินออนบันไดทางขึน้หองโถงตรงราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดวยแกวคริสตัล
พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เครื่องแกวเจียระไนจากโบฮีเมียทีด่ีท่ีสุดของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออนจากอียิปตมาทําหองอาบนํ้า (ซาวนา) ในรูปแบบท่ีเรียกวา เตอรกิชบาธ
เฟอรนิเจอรทุกช้ินท่ีประดับประดาอยูในพระราชวังแหงน้ี คอืเฟอรนิเจอรท่ีดีท่ีสุดจากท่ัวทุกมุมในโลก ท่ีนาสังเกต
คือมีนาฬกิาวางประดับไวมากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อันเปนเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล
อตาเติรก ถึงแกอสัญกรรมในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลตานหลายพระองคที่นาสนใจ
คือ รูปสุลตานอับดุล อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้ํา ขี่มา
ย่ิงธนู เปนสลุตานองคแรกท่ีเสด็จเยือนตางประเทศ เชน อียิปต ฝรัง่เศส อังกฤษ เบลเย่ียม เยอรมนี ออสเตรีย และ
ฮังการี ท่ีนาท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยางในพระราชวังเปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การ
เขาชมภายในพระราชวังก็ตองเขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศกของวังนําชมทีละหองทีละอาคาร มี
เจาหนาที่คอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมใหแตกแถวไมใหอยูหองใดหองหนึ่งนานเกินไป ไมใหจับตองสิ่งของ
ตางๆ และตองสวมถุงพลาสติกคลมุรองเทาทุกคน เพ่ือปองกันไมใหพ้ืนปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมทั้งพ้ืน
พรมอันล้าํคาเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม นํ้าพุ สระนํ้า รูป
ปน รปูสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นาช่ืนชมในรสนิยมของสลุตานแหงออตโตมันเปนอยางย่ิง ** เวลาเปด-
ปด 09.00-16.00 น. (ปดทุกวันพฤหัสบด)ี **
นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซ่ึงเปนชองแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (THE BLACK
SEA) กบัทะเลมารมารา (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเริ่มตั้งแต 500
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบนี้ ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง
นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคญัย่ิงในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย
ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทศันียภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหงนี้ ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมา
บาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
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วันที ่8
    BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเกบ็น้ําเยเรบาทัน – สไปซ มาเก็ต –

    – สนามบินอิสตันบูล                                                                                                (B/L/-
)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา **
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสภุาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรัดรูป
นําทาน เขาชม สุเหราสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่ 1 (SULTAN
AHMED MOSQUE) การเขาชมสเุหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่
ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรณุาทํากิรยิาใหสํารวม สุเหรานี้สรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาห
เหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรยีกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผุนําศาสนาข้ึนไปตะโกนรอง
เรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวจิิตรตระการตา ภายในมี
ท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอก
จะเปนท่ีฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน
หองสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบนํ้า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE)
นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซ่ึงใชเปนสนามแขงมา และการแขงขัน
ขับรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจบัุนถูกนําไปใชในภาษาฝรัง่เศสดวย หมายถึง
การแขงขนัมาใจกลางเมืองมอสโคว (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) นาเสียดายท่ีเหลอืแตซากปรักหักพัง
ของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณ
สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF
CONSTANTINE VII) สรางเมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอ
นคริสกาลมา 479 ป เปนรปูสลกังู 3 ตัวพันกนั จากเมือง เดลฟ (DELPHI) แลวถกูขนยายมาตัง้ท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4
ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สราง
ในชวงกอนครสิตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหลก็แหลม เขม็ หรือ
เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสา
จะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด
และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทาง
ศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ตั้งอยู
ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะ
แกะสลกัเปนรองลกึดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเรือ่งราวของการสรางเพ่ือบูชาเทพเจา
ดังนั้น เสาโอเบลิสกจึงเปนเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ตั้งของสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของอียิปตนําทานชม วหิารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) **ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสา
ในโบสถเปนหนิออน ภายในติดกระจกสี เมือ่เติรกเขาครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบ
ปูนทับกําแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปน
พิพิธภณัฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลกซ่ึงมี
พื้นที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาค้ํายัน
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ท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาล้ําหนามากในยุคนั้น (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย
โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยคุกลางโบราณ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน เขาชมอุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สรางในป 532
ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สรางขึ้นมาเพื่อทําการเก็บน้ําที่ไหลมาจากปาเบลเกรด โดยมี
ทอนํ้าลาํเลียงซ่ึงเรียกวา “AQUEDUCT” เพ่ือกักเก็บนํ้าเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงคมีความจุนํ้าไดมากถงึ 80,000
ลูกบาศกเมตร ขนาดของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร กวาง 73 เมตร มีเสาค้าํยัน 336 ตน แตละตนสูง 9 เมตร มี
ดวยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ตน) ความหางของแตละตน คือ 4.9 เมตร จุดเดนของอุโมงคดังกลาวคือ เสาหยด
นํ้าตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึง่เปนเสาทีมี่ลายแกะสลกัเปนรปูหยดนํ้าตา และ เสาศีรษะเมดูซา (MEDUSA)
ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซาเปนนางปศาจทีอ่าศัยอยูใตดิน เสนผมของเมดูซาเปน “งู” ตามตํานานหากใคร
มองเห็นใบหนาเธอก็จะกลายเปนหินในทันที แมแตตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปนหินเชนเดียวกัน
เพ่ือเปนการแกเคล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซา ต้ังกลับหัวหรือตะแคง ดังน้ันการต้ังรูปแกะสลกัดังกลาวเปนการต้ัง
ไวเพ่ือให เมดูซาปกปองอุโมงคเก็บนํ้าดังกลาวน้ันเอง แตละวันจะมีนกัทองเท่ียวเดินทางมาแวะชมจาํนวนมาก โดย
ปลายเสนทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงคมีการเล้ียงปลาไวมากมาย นักทองเท่ียวหลายทานก็นิยม
โยนเหรียญบาง เปนไปไดวาอยากใหกลับมาอีกครั้ง ตามความเชื่อการโยนเหรียญในอางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศ
อิตาลี
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครื่องเทศต้ังอยูใกลกับสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปน
ตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดบัสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่ง
ของศูนยการคาเยนี คามี สินคาที่จําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีถั่วคุณภาพดีชนิดตางๆ รัง
ผ้ึง นํ้ามันมะกอก ไปจนถงึเส้ือผาเคร่ืองประดับอีกดวย

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

20.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่
TK 064 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **

วันที่ 9
     กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ                                                                                                  (-
/-/-)

10.05 น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

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

อตัราคาบริการ
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กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอียดไฟลทบนิ และ เวลาบนิ ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน

อัตราทานละ

1 เดก็ 2 ผูใหญ

เดก็มีเตยีง

(เดก็อายไุมเกนิ 12 ป)

อัตราเดก็ ทานละ

1 เดก็ 2 ผูใหญ

เดก็ไมมเีตยีง

(เดก็อายไุมเกนิ 12

ป)

อัตราเดก็ ทานละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา หองละ

ไมใชตั๋วเคร่ืองบนิ

อตัรา

ทานละ

เดอืน ตุลาคม 2562

05 – 13 ตลุาคม 62
TK065 BKKIST 21.45-04.10+1

TK064 ISTBKK 20.15-09.50+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

06 - 14 ตลุาคม 62
TK065 BKKIST 21.45-04.10+1

TK064 ISTBKK 20.15-09.50+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

15 - 23 ตลุาคม 62
TK069 BKKIST 21.45-04.10+1

TK064 ISTBKK 20.15-09.50+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

เดือน พฤศจิกายน 2562

06 – 14 พฤศจิกายน 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
33,900 33,900 33,900 8,000 17,900

13 – 21 พฤศจิกายน 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
32,900 32,900 32,900 8,000 17,900

20 – 28 พฤศจิกายน 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
33,900 33,900 33,900 8,000 17,900

27 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
33,900 33,900 33,900 8,000 17,900

เดือน ธันวาคม 2562

04 – 12 ธนัวาคม 62
TK069 BKKIST 23.25-06.20+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

05 - 13 ธันวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

06 – 14 ธนัวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

07 – 15 ธนัวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

08 - 16 ธันวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

11 - 19 ธันวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

18 - 26 ธันวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

21 - 29 ธันวาคม 62 TK065 BKKIST 22.50-05.45+1 34,900 34,900 34,900 8,000 17,900
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** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบนิ , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุก
คร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท หรือ

เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวนัจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง **

** อัตรานี้ยงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเดก็อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (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 ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษสีนามบิน และ
คาภาษนํ้ีามนัทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรณุาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบรกิารระบุ

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1

22 - 30 ธันวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
34,900 34,900 34,900 8,000 17,900

23 - 31 ธันวาคม 62
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
39,900 39,900 39,900 9,000 20,900

24 ธ.ค. 62–01 ม.ค. 63
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
39,900 39,900 39,900 9,000 20,900

25 ธ.ค. 62–02 ม.ค. 63
TK069 BKKIST 23.25-06.20+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
41,900 41,900 41,900 9,000 20,900

27 ธ.ค. 62– 04 ม.ค. 63
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
41,900 41,900 41,900 9,000 20,900

30 ธ.ค. 62– 07 ม.ค. 63
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
41,900 41,900 41,900 9,000 20,900

31 ธ.ค. 62– 08 ม.ค. 63
TK065 BKKIST 22.50-05.45+1

TK064 ISTBKK 20.55-10.05+1
39,900 39,900 39,900 9,000 20,900
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ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด
จํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) **
ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
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 ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 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 และหากทานมคีวามประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสทิธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขตัฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
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· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังนี ้ทางบริษัท
จะหกัคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ เชน สถานทูตปฏเิสธวซีา
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 เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 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

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรยีบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใด
สวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบรษัิทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

· 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
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· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
· การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้เพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม
· ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเรว็กวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะ

ปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดิน
บนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรบัเงินคนืไดในบรกิารบางสวน หรอื สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับรกิาร หากระหวาง
เดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได 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
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
หองพักแบบหองพักเด่ียว (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
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· บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลมืสิง่ของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

*เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


