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วันแรก

กรุ งเทพ • ตุรกี

 (-/-/-)

18.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ ววรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เคาน์ เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

21.45 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65

**พีเรียดตั้งแต่ วนั ที่ 01 พ.ย.62 เป็ นต้ นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบิน ขาไป ดังนี*้ *
19.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ ววรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เคาน์ เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.50 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์ บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ งเกอเรเม
นครใต้ ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
 (-/กลางวัน/เย็น)

05.45 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี เตรี ยมตัวเปลี่ยนเครื่ องเพือ่ บินภายในประเทศ

06.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ (NevşehirKapadokya Airport)โดยเที่ยวบินที่ TK2006

07.50 น.

เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
เจ้าหน้าที่ (เวลาท้ องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

เดินทางสู่

เมื องคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง เป็ นชื่ อ เก่ าแก่ ภาษาฮิ ตไตต์ แปลว่า
“ดินแดนม้ าพันธุ์ดี” ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกีเป็ นพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส
และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว (ปั จจุบนั ภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแล้ว) ทาให้ลาวาที่พ่นออกมา
และเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายไปทัว่ บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ นึ มา จากนั้นกระแสน้ า ลม
ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิด
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เป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรู ป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และ
อีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า “ปล่ องไฟนางฟ้ า” ที่ในปี
ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พน้ื ที่มหัศจรรย์แห่งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรก
ของตุรกี จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็ นสถาน
ที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาวคริ สต์ที่หลบหนี การเข่นฆ่ าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และ
สร้างโบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ ง จนกลายเป็ นศูนย์กลางสานักสงฆ์เมื่อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟ
รสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ าที่ถูกวาดไว้ต้งั แต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึ งใจแก่ผมู ้ าเยือน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นครใต้ ดินไคมัคลึ(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป
10 กว่าชั้น เพือ่ ใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกที่ตอ้ งการเข้ามายึดครองดินแดนนี้ เพื่อ หวังผลประโยชน์ทางการค้า และชาว
โรมันจากทางตะวันตกด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในดินแดน
แถบนี้ดว้ ย เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น ฯลฯ แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขดุ ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศ
ในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส
และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็ นทางระบายอากาศไปในตัว ทาให้อากาศถ่ายเท

จากนั้น

ชมโรงงานผลิต พรมทอมื อ หัตถกรรมของชาวตุรกี ที่มีชื่อ เสี ยงโด่ งดังไปทัว่ โลก มี คุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซื้ อได้ทวั่ ไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละท้องถิ่นจะมี
สิ นค้าขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มีชื่อเสี ยงมากที่สุดต้อ งเป็ นของ
เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเส้นใบที่ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็ นพรมทัว่ ไป
ที่นิยมขายกันอย่างแพร่ หลาย ทาจากวัสดุ ทั้งขนสัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใย
ออก จะเหลือเพียงด้านเดียวที่มีขนปุยฟูข้ นึ มา เป็ นลวดลายตามที่ตอ้ งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอ
จากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลีชนิ ดที่มีชื่อเสี ยงจะมาจากเมืองเฮเรเคชมโรงงานเซรามิค และ
โรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

เย็น
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ ระบาหน้ าท้ อง”Belly Danceเป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่างหนึ่ งเกิดขึ้นมาเมื่ อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียปิ ต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี เร่ ร่อน
คือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุรักษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบา
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หน้าท้องแพร่ หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกี
ในปั จจุบนั
ที่พัก

พักโรงแรมตกแต่ งสไตล์ ถา้ 1 คืน ALFINA CAVE HOTELหรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี
** ในกรณีโรงแรมสไตล์ ถา้ เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ โรงแรมเทียบเท่ าระดับเดียวกันแทน**

วันที่สาม

เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า•เมืองปามุคคาเล  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

นาท่ านเดินทางไปสั มผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกียยามเช้ า โดยการขึน้ บอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่ว
เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ ได้ รวมอยู่ในรายการ ค่าบริการ
ท่ านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหน้ าทัวร์ อีกทีในวันที่จะเดินทาง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

เดินทางสู่

เมืองคอนย่าใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทาง แวะชม

สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะ

เป็ นสิ่งก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที่ก่อสร้างเป็ นที่พกั เล็กข้างทางที่นกั เดินทางสามารถใช้สาหรับการ
พักผ่อน ให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตั้งอยูไ่ ด้จากการคมนาคมทางการค้า การ
ติดต่อสื่อสาร และการเดินทางของผูค้ นในเครื อข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) เป็ นที่รู้จกั ใน
ภาษาไทยด้วยชื่อเรี ยกว่า "โรงเตี๊ยม"
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม

พิพิธภัณฑ์ เมฟลาน่ า(Mevlana

museum)หรื อสานักลมวน

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็ นผูว้ เิ ศษของศาสนาอิสลาม พิพธิ ภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟานา เจลาเลด
ดินภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม

จากนั้น

ทาท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง.

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

COLOSSAE THERMAL HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALAมาตรฐานระดับดาวตุรกี
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วันที่สี่
เช้ า

ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้ อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส • เมืองไอวาลิค (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
ปามุคคาเล แปลว่ า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่ นเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิ ซลิ
(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกั ษณะเป็ นระเบียงน้ าพุเกลือร้อน ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน
อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากบ่อ
น้ าร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรื อหินปูน ซึ่งเมื่อน้ าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็ นเวลาเนิ่นนาน ไอน้ า
ก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริ เวณขอบบ่อจนเกิดเป็ นผนังสี ขาวขึ้นนั่นเองด้วยความเชื่อ ว่า
ปามุคคาเล เป็ นเหมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบาบัดการอาการต่าง ๆ ทาให้ในอดีต
ชนเผ่ากรี ก-โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยูบ่ นบ่อน้ าพุร้อนแห่ งนี้ และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อัน
หมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ได้ถูกใช้เป็ นสปาบาบัดโรคมานานกว่าพันปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร

นาท่านชมโรงงานผลิตเสื้ อหนังที่มีคุณภาพและชื่อเสี ยงของตุรกี เสื้ อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ
ทันสมัย มีน้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่ มบางเบา สวมใส่ สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ การ
ครึ่ งต่อครึ่ ง เพราะตุรกีเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกไปขายทัว่ โลก

จากนั้น

ชมเมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส

(Ephesus)

เมืองโบราณที่ได้มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีแห่ งหนึ่ งของโลก

เมื อ งเอฟฟิ ซุ สเป็ นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณเมืองโบราณเอฟฟิ ซุส รุ่ งเรื องในยุคสมัยกรี ก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาว
ไอโอเนี ยน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรี ก ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาลแผนผังเมืองเอฟ
ฟิ ซุ สนั้นได้ชื่อ ว่าเป็ นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ ทหาร และการค้า โดยตัวเมื อ งตั้งอยู่ติดกับทะเลอีเจี้ยน เรื อ
สินค้าสามารถเทียบท่าได้ใกล้ประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิ ซุสนั้นตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสู ง
สองด้าน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาให้ขา้ ศึกบุกโจมตีไ ด้
ยากมาก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

HALIC PARK DIKILI หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง Ayvalikมาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่ห้า

ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ ายรู ป กับม้ าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

จากนั้น

เมื องชานั กกาเล(Canakkale) เป็ นเมื อ งที่ปัจจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของตุรกี มี ความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi)หรื อ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont)มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วน
ที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบ่ นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลิ
โบลู ของกรี ซ บนฝั่ งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์ มารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเลเคยเป็ นที่ต้ งั ของเมื อ ง
ทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุ งทรอย ปั จจุบนั มี ซากของกาแพงเมื อ งที่เป็ นหิ น หนาปรากฏอยู่ จึงเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตานานกรี กโบราณในมหากาพย์เรื่ อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ
เมอร์’ (Homer) ได้มีการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับ ‘กรุ งทรอย’ (Troy) เอาไว้วา่ ‘กรุ งทรอย มีที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณ
จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทาให้นครแห่ งนี้สามารถควบคุมเส้นทาง
การติดต่อทั้งทางบกและทางน้ าระหว่างทวีปเอเชี ยและทวีปยุโรปได้’ ตามบันทึกที่ว่านี้ น้ นั แรกเริ่ มเดิ มที
เหล่านักปราชญ์และผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหลายต่างก็เชื่อว่ากรุ งทรอยเป็ นแค่เมืองในตานาน หาได้มีอยูจ่ ริ งบนโลก
ใบนี้ ไม่ หากแต่เมื่อราว 140 ปี ที่แล้ว มีผคู ้ น้ พบซากของเมืองโบราณแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเชื่อกันว่านี่ คือซากของ
‘กรุ งทรอย’

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่ างทาง

แวะถ่ ายรู ป กับม้ าโทรจัน หรื อ ม้ าไม้ เมืองทรอย (Trojan horse)เป็ นม้าขนาดใหญ่ที่ทาจากไม้ จากมหา
กาพย์อีเลียดเรื่ องสงครามเมืองทรอย ม้าไม้น้ ีเกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซี ยส ในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มี
ป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยือ้ มานานถึง 10 ปี แล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้น้ ีข้ นึ มา แล้วลาก
ไปวางไว้หน้ากาแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรี กแสร้งทาเป็ นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจ
ว่าเป็ นบรรณาการที่ทางฝ่ ายกรี กสร้างขึ้นมาเพือ่ บูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและ
ฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรี กที่ซ่อนตัวอยูใ่ นม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็ นที่
สาเร็จ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง) เมืองอิสตันบูลเป็ นเมืองที่มีประชากร
มากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ ริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมือ งสาคัญเพียงเมื อ ง
เดียวในโลก ที่ต้งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

LIONEL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่หก

บลูมอสก์ •ตลาดแกรนด์ บาซาร์ • พระราชวังโดลมาบาห์ เช่ • ล่องเรื อช่ องแคบบอสพอรัส • ชอปปิ้ ง
สไปซ์ มาเก็ต

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชมสั ญลักษณ์ ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์ ” (Blue Mosque)สุ เหร่ าสี น้าเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าสุ เหร่ าสุ ลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I)
เป็ นสุ เหร่ าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้ งการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์
โซเฟี ยในสมัยนั้น ซึ่ งวิหารเซนต์ โซเฟี ยได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 7 ของสิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกในยุค
กลางสุเหร่ าแห่ งนี้ ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนกาแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ
ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพื่อประชันความงามกันคนละฝั่ง ถ้ามองจากด้าน
นอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมสั ยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรื อ 2 หอ แต่มสั ยิดแห่งนี้ มี
หอมินาเร็ ตทั้ง 6 หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสี อนั น่ าวิจิตร มีพ้นื ที่ให้ละหมาดกว้าง
ขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรี ยนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกั สาหรับขบวนคาราวาน โรง
ครัวต้มน้ า ปั จจุบนั เปิ ดให้เข้าไปทาละหมาด 24 ชัว่ โมง

จากนั้น

เที่ยง

ชอปปิ้ ง ณ ตลาดแกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็ นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มี ความเป็ นมา
ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดแล้ว ยังเป็ นตลาดในร่ มสถาปั ตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้าน มีทางเข้ามากกว่า 21
ทาง แบ่งออกเป็ นโซนตามประเภทสิ นค้าชัดเจน สิ นค้าหลักๆ ที่ขายในนี้ คือ เครื่ องเงิน พรม สิ่ งทอ เสื้ อผ้า
วัตถุโบราณ ทองคา และของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม

พระราชวังโดลมาบาห์ เช่ (Dolmabahce Palace)ซึ่ งสร้างเสร็ จในสมัยของสุ ลต่านอับดุลเมจิตซึ่งทรงคลัง่
ไคล้ความเป็ นยุโรปอย่า งที่ สุดทรงมี พ ระประสงค์จะให้พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นที่ ประทับแห่ ง ใหม่ แ ทน
พระราชวังทอปกาปิ การอสร้ างพระราชวัง โดลมาบาห์เ ชเน้นความหรู หราอลัง การสะท้อ นความเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็ อกตั้งตระหง่าน ขณะที่
ตัวพระราชวังนั้นงดงามด้วยศิลปะแบบนี โอคลาสสิ ก ลูกกรงบันไดยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถง
ใหญ่ประดับด้วยโคมระย้าขนาดมหึมาหนักกว่า 4.5 ตัน อลังการงานสร้างจริ งๆ
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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จากนั้น

จากนั้น

นาท่ านล่ องเรื อช่ องแคบบอสพอรั ส(Bosporus Strait)เป็ นช่ อ งแคบที่ก้ นั ระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีป
ยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็ นช่องแคบหนึ่งของตุรกีคู่กบั ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอน
ใต้ที่เชื่อมกับทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนื อและช่องแคบดาร์ ดาเนลส์ทางตอนใต้เชื่ อ ม
ระหว่างทะเลดากับทะเลมาร์มะราซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว
30 กิโลเมตร ส่ วนที่กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่ วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง
124 เมตร ฝั่งทะเลของช่องแคบเป็ นเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน
ชอปปิ้ ง ณ สไปซ์ มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีอ ายุเก่ าแก่ ยาวนาน ถึ ง 350 กว่าปี สิ นค้าที่ขายอันดับหนึ่ ง ได้แก่
เครื่ อ งเทศ ตามชื่ อ ของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมี กระบะไม้วางเรี ยงกัน แต่ล ะกระบะจะบรรจุ
เครื่ องเทศกลิ่นต่างๆ เช่นเครื่ องเทศสาหรับหมักเนื้อ ต้มน้ าซุป หรื อ แม้แต่อบเชยหรื อซีเนมอนที่ใช้ผสมกับ
เครื่ องดื่มนอกจากเครื่ องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถัว่ ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้ง น้ าผึ้งแท้ น้ ามัน
หอมระเหย ที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมซื้อติดไม้ติดมือไปเป็ นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์กิชต้น
ตารับแท้ๆ

เย็น
ที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
LIONEL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่เจ็ด

ฮายาโซฟี อา • อุโมงค์เก็บน้าใต้ ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวังทอปกาปึ
สนามบินอิสตันบูล
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
นาท่านชม

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ฮายาโซฟี อา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิ กายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็ นสุ เหร่ า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยูท่ ี่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุดแห่ งหนึ่ งและมักถูกจัดให้อ ยู่ในรายการสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางจุดเด่นอยูท่ ี่ ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟี อาเคยเป็ นโบสถ์ที่
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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เที่ยง

ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระทัง่ อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520สิ่ งก่อสร้างที่ปรากฏ
อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกสร้างให้เป็ นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจสั ติเนี ยนแห่ งจักรวรรดิไบ
แซนไทน์ และเป็ นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดี ยวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถู กทาลายใน
ระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ ี เป็ นศูนย์กลางของนิ กายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็ นเวลาเกือ บ 1,000 ปี ในปี
1453 หลังจากที่จกั รวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้
กลายเป็ นสุเหร่ า เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รู ปปั้ นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต
แทน สุ เหร่ าโซฟี อาเป็ นสุ เหร่ าหลักของอิสตันบูลมากว่า 500 ปี และเป็ นต้นแบบของสุ เหร่ าออตโตมันอีก
หลายแห่ ง เช่นสุ เหร่ าสุ ลต่านอาเหม็ด (สุ เหร่ าสี น้ าเงิน), สุ เหร่ าเซห์ซาเด, สุ เหร่ าซื อเลย์มานิ เย และสุ เหร่ า
รื สเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟี อาก็ถูกเปลี่ยนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์โดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปั จจุบนั
อุโมงค์เก็บน้าใต้ ดินเยเรบาตัน( Basilica Cistern )
อุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล
สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้น
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก
8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรี กต้นสูงใหญ่ต้งั แต่ค้ าเรี ยง
รายเป็ นแถวถึง 336 ต้น ใช้เก็บน้ าเอาไว้อุปโภคบริ โภค
ภายในวัง โดยลาเลียงน้ ามาจากทะเลดา ปั จจุบนั ไม่ได้ใช้
งานเเล้ว เป็ นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่าเดียวเท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชม จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า น อาห์ เ หม็ ด (Sultanahmed Complex)หรื อ ที่ มี ชื่ อ เรี ย กมาแต่ โ บราณว่า ฮิ ป โปโดรม

ชม

(Hippodrome)ซึ่ ง ย่า นแห่ ง นี้ แ ต่ เดิ ม เป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางของเมื องในยุค ไบแซนไทน์ แ ละใช้เป็ นลานกว้าง

สาหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงร่ องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ
เสาโอเบลิ สก์แห่ งกษัตริ ยเ์ ธโอโดเชี ยส (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสี่ เหลี่ ยมฐานกว้างแล้วค่อ ย ๆ
เรี ยวยาวขึ้นไปเป็ นยอดแหลมส่ วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column)
เป็ นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็ นรู ปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรี กที่เก่ าแก่
ที่สุดที่มีเหลืออยูใ่ นอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครู เสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน
เหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น
บ่ าย

ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อันเป็ นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ
สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ เคยเป็ น
สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุ ลต่านชาวตุรกี ซึ่ งคัดเลือกเด็ก ๆ คริ สเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอน
ให้เป็ นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้ออกมารับราชการเป็ นใหญ่เป็ นโตในวังก็
กลายเป็ นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวตั ิรัฐประหารเลยด้วยซ้ า ในที่สุดสุ ลต่าน 'มาห์มุทที่

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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3' ก็ตดั สิ นใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ ึ งยืนยงมากว่า 350 ปี นี้ ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารใน
ประเทศเสียใหม่ โดยการนาการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้
ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอันลา้ ค่าอาทิ เช่ น เพชร
96 กะรั ต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่ าน
ฯลฯ พระราชวังทอปคาปี เป็ นที่สาหรับแสดงทรัพย์สมบัติอนั มีค่าของสุ ลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้จะมี
ข้าราชบริ พารทางานกันอยูป่ ระมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพคล้ายตัวเมืองที่ซับซ้อนอยูใ่ นตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ง
ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่จกั รวรรดิออตโตมานรุ่ งเรื องถึงขีดสุด
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล• กรุ งเทพ

01.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่TK68

15.00 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
…………………………………………………………………………

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
วันเดินทางไป

วันเดินทางกลับ

19 มิ.ย.62
09 ส.ค.62
23 ส.ค.62
12 ก.ย.62
09 ต.ค.62
14 พ.ย.62
28 พ.ย.62
18 ธ.ค.62

26 มิ.ย.62
16 ส.ค.62
30 ส.ค.62
19 ก.ย.62
16 ต.ค.62
21 พ.ย.62
05 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

35,900

35,900

34,900

5,500

35,900

35,900

34,900

5,500

35,900

35,900

34,900

5,500

35,900

35,900

34,900

5,500

34,900

34,900

33,900

5,500

35,900

35,900

34,900

5,500

35,900

35,900

34,900

5,500

35,900

35,900

34,900

5,500

** คณะเดินทางจานวน 35 ท่ านต่ อกรุ๊ ป**
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-อิส ตันบู ล-กรุ งเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่ สามารถ
สะสมไมล์ ได้
 ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ IST-NAV อิสตันบูล-เนฟเซไฮ
 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1
ใบ
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่ าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่ าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุ
ไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ออกและเข้ า เมื องจากเจ้ า หน้ าที่ต รวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที่ กรมแรงงานทั้ง ที่เ มื องไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่ าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 25 ท่ าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิ่มท่ านละไม่ เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15
วันมิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง21วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
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4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรือชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมทีพ่ กั
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น
กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริษัทฯขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่ านมากกว่ า
 การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว
Single ห้ องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรั บรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที่ยวของประเทศ
ตุรกีเท่ านั้น ไม่ สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่าน้ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่ าว
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม อาจทาให้
ท่ านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ อง
แท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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