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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – บาห์เรน – มัสยิด Al Fateh – ป้ อมปราการบาห์เรน Qal’at al–Bahrain – ประตูสูบ่ าห์เรน
(Bab al Bahrain) – ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง Manama Souq

08.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสาย
การบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่อน
เวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ จากนัน้ นาท่านเข้าชม
มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ข้นึ ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตัง้ ชื่อตามกษัตริยผ์ ูส้ ร้างเมือง ‘Ahmed
Al Fateh’ เป็ นสถาปัตยกรรมทีถ่ กู สร้างขึ้นในปี 1987 และเป็ นมัสยิดทีถ่ กู ตกแต่งด้วยวัสดุชนั้ เลิศทีร่ วบรวมมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น
ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการทีท่ าจากอินเดีย ซึง่ นอกจากจะเป็ นมัสยิดทีเ่ ป็ น
จุดศู นย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแลว้ ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยงั ถูกประกาศให้เป็ นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย *** หมายเหตุ :
หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก็ ตาม ขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟงั บรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น
จากนัน้ เราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้ อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้ กั กันอีกชื่อ
ว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกั โบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตัง้ แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศักราช ซึ่งใน
อดีตมันเคยเป็ นทัง้ ทีพ่ านักของกษัตริย ์ ป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็ นสถานทีๆ่ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็ นจุด
นัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมปิ ญั ญาในการก่อสร้างป้ อมปราการ
ขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปี ท่แี ม้แต่นกั โบราณคดีก็ยงั หาคาตอบที่แน่ชดั ไม่ได้ อีกทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ี
ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าชม ประตูสู่
บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู ค้ รองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็ นทางเข้าไปสู่ต ลาด
มานามาซึง่ เป็ นย่านธุรกิจทีส่ าคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิน่ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1945 และได้รบั การตกแต่งเพิม่ เติมในปี
ค.ศ. 1986 เพือ่ ปรับเปลีย่ นให้มรี ูปร่างเป็ นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนัน้ เราจะพาท่านไปเปิ ดประตูสู่วฒั นธรรมวิถชี วี ติ การ
เป็ นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองทีม่ คี วามสาคัญต่อวิถชี วี ติ ของชาวเมือง ซึง่
ทีน่ ่ีท่านจะได้สมั ผัสกับวิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ อย่างเป็ นกันเอง พร้อมช็อปปิ้ งของฝากอันเป็ นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้ม
รสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ทห่ี าชิมทีไ่ หนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากทีน่ ่เี ท่านัน้ !! จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Juffair Manama Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

11.50 น.
14.35 น.

คา่
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วันที่สอง

บาห์เรน – อิสตันบูล – ชานักกาเล

เช้า
06.00 น.
09.30 น.

บริการอาหารเช้า Mcdonald
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน เพือ่ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF043 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 20 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่นเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว เดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
นาท่านออกเดินทางจากเมืองอิสตันบุล สู่ เมืองชานักกาเล (Canakkale) ด้วยระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4.20
ชัว่ โมง โดยประมาณ) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามของขุนเขาสลับกับวิวชายทะเล
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั IDAKALE RESORT ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

13.50 น.

คา่

วันที่สาม

เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ห้องสมุดของเซลซุส – วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน – โรงละครโบราณ –
ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณทีม่ กี ารบารุงรักษา
ไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อน
คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือ่ โรมันเข้าครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ้นเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกันว่า
เป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบโดยแม่ชตี าบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมือ่ ปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็น
ด้วยตาตนเอง ปัจจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรูปปัน้ ของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป
เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกนา้ สามก๊อก ที่เชื่อว่าเป็ นก๊อกนา้ ที่มคี วามศักดิ์สิทธิ์ในเรื่อง
สุขภาพ ความรา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกนา้ เป็ น กาแพงอธิษฐาน เชื่อว่าหากต้องการให้สง่ิ ทีป่ รารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลง
ในผ้าฝ้ ายแลว้ นาไปผูกไว้แลว้ อธิษฐาน ชมอาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุส ได้แก่ ห้องสมุดของเซลซุส (Library of
Celsus) และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน
ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ ปิ ดท้ายกันที่ส่งิ ก่อสร้างที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ
โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั ่ เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน
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สร้างในสมัยกรีกโบราณ แต่ชาวโรมันมาปรับปรุงให้ย่งิ ใหญ่มากขึ้น ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนั นี้ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ
ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึง่ ตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิตหนังทีม่ คี ุณภาพทีส่ ุดเป็ นประเทศทีม่ ฐี านการผลิตเครื่องหนัง

เที่ยง
บ่าย

คา่

คุณภาพสู งที่สุดอันดับต้นๆของโลก อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุกคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เมืองทีม่ นี า้ พุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุข้นึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่ง
สถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา นาท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ คาว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง
“ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนา้ ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารนา้ ใต้ดินที่มี
อุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มแี ร่หนิ ปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา
“คาลดากึ” ทีต่ งั้ อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ ขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกิรยิ าจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ว เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้
ลดหลัน่ กันไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใด
เหมือนในโลก จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั NINOVA THERMAL HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

ปามุกคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – ระบาหน้าท้อง – เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) เมืองแห่งนา้ พุเกลือแร่รอ้ น นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนา้
เป็ นรูปร่างคลา้ ยหอยแครงและนา้ ตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นา้ แร่ท่ไี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็ง
เป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นา้ แร่น้ ีมอี ุณหภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ
หรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัตใิ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต
ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จากนัน้ นาท่านเข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียรา
โปลิสในสมัยก่อนนัน้ เชื่อกันว่าเป็ นนครศักดิ์สทิ ธิ์ ด้วยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศักดิ์สทิ ธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่า
นคร (City) ซึ่งก่อตัง้ โดยกษัตริยย์ ูเมเนสที่สองแห่งแพอร์กามุม นอกจากนี้ท่านยังชมสถานที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์ปามุค
คาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบน า้ โรมัน (The Baths) ซากโบสถ์ส มัย ไบแซนไทน์ ฐานวิห ารอะพอลโล (Temple of
Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

TRIP CODE: FT_IST GF05V SEP19

บ่าย

คา่

วันที่หา้

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 615 กิโลเมตร คัปปาโดเกีย เป็ นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
ในตุรกี ชื่อเมืองมาจากรากศัพย์ภาษาเปอร์เซีย ว่า คัตปาตุกา มีความหมายว่าดินแดนที่มมี า้ แสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทัง้
ทะเลดาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทงั้ สอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขา ร่องลึก
เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ ดงาม ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและ
ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้ นปี ท่แี ลว้ เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริเวณ จนทับถมเป็ น
แผ่นดินชัน้ ใหม่ข้นึ มาจากนัน้ กระแส นา้ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟนับแสนนับลา้ นปี จนเกิดเป็ นภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดน
ในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นทีเ่ รียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้นื ทีม่ หัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ระบาหน้าท้อง (Belly dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบาหน้าท้องในชื่อ Cappadocia Turkish การ
แสดงระบาที่ท่สี บื ทอดกันมายาวนานและเก่าแก่ท่สี ุดของโลกเลยก้ว่าได้ แรกเริ่มการระบาหน้าท้องนัน้ เกิดขึ้น ในอียปิ ต์โบราณและ
แพร่กระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียปิ ต์โบราณผูห้ ญิงมักเต้นราเพือ่ เฉลิมฉลองชีวติ ทีม่ แี ต่ความสุข
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั MUSTAFA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค – เกอเรเม่ – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ –โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิก & เครื่องประดับ เมืองอังการ่า
**ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูนสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ท่ไี กด์ อัตราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) **
บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สาหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลู นชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ
จาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับไปขึ้นบอลลูน เพือ่ ชมความสวยงามของเมืองคัปปา
โดเกีย ในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1
ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาลและช่วงเวลา
ข้อควรทราบ :
- กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้น
กิจกรรมขึ้นอยู่การรับผิดชอบในชีวติ และทรัพย์สนิ ของท่านเอง
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบตัง้ แต่ก่อนวัน
เดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ่ีเป็ นโรคหัวใจขัน้ รุนแรง หรือ ตัง้ ครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณี เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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คา่

นาท่านเข้าชม นครใต้ดินไคมัคลีหรือนครชาดัค (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน
ลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ ใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจาก เพือ่ ใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากชาวโรมัน ทีต่ อ้ งการทาลายล ้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ นคร
ไคมัคลีมชี นั้ ล่างที่ลกึ ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องนา้ ห้องถนอมอาหาร
ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย
ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตงั้ อยู่ในบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นทีท่ ช่ี าวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการ
เป็ นทีห่ ลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนทีค่ ริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาทีไ่ ด้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ทีจ่ ะ
เห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายทีต่ งั้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิ
กลา้ ค่าแห่งหนึ่งทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ โลกนาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รบั
การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ศ. 1985 เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง
ค.ศ.9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ตี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพือ่ สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกัน
การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์นาท่านชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church) ,โบสถ์มงั กร
(Snake Church) และ โบสถ์แอปเปิ้ ล (Apple Church) นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ ยจอม
ปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มอื มนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทัง้ ภูเขา เพือ่
เอาไว้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรูว้ า่ อุซซิ าร์ คือ บริเวณทีส่ ูงทีส่ ุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซซิ าร์ ก็มไี ว้ทาหน้าทีเ่ ป็ น
ป้ อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มผี ู ค้ น
อาศัยอยู่ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพือ่ ให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าพื้นเมืองทีม่ คี ุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่
โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางไปยัง กรุงอังการ่า (Ankara) (ระยะทาง 287
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) กรุงอังคาราถือว่าเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul)
กรุงอังการาเป็ นศูนย์กลางการปกครองของผูน้ าประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s
headquarters ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1920 และได้ก่อตัง้ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนบั ตัง้ แต่การก่อตัง้ ประเทศในปี ค.ศ. 1923
แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมากรุงอังการาก็กลายเป็ น
ศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษา และอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของตุรกี
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SERGAH HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หก

อังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ – อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาตัน – ตลาดแกรนด์บาซาร์ – ทักซิมสแควร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านออกเดินทางจาก กรุงอังการ่า (Ankara) สู่ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง
โดยประมาณ) ให้ท่านได้พกั ผ่อนและชมทัศนียภาพระหว่างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน
ปัจจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ใี ช้เก็บมหาสมบัติอนั ลา้ ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ นาท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบา
ตัน (Yerebatan Sarnici) สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่ เป็ นทีเ่ ก็บนา้ สาหรับใช้ในพระราชวัง สารอง
ไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดลอ้ มเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคา้ หลังคา 336 ต้น นาทุกท่านชม
ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) ตลาดในย่านเมืองเก่า ในภาษา
ตุรกีหมายถึงตลาดใหญ่ และเก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในโลก สร้างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมือ่ ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กิน
เนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตัง้ แต่ ทองหยอง เครื่องประดับ พรม
เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ทีน่ ่ีเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ จึงตัง้ ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสู ง ควรต่ อรองราคาให้มาก นาท่านออกเดินทางสู่ ย่านทักซิมสแควร์
(Taksim Square) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของอิสตันบูลูซ่งึ เปรียบได้ดงั ่ สยามสแควร์บา้ นเรา แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมท้องถิน่ และ
ระดับโลก แต่กว่าจะเป็ นย่านคึกคักที่เราเห็นในทุกวันนี้ ทักซิมสแควร์เคยเป็ นทัง้ อ่างเก็บนา้ เก่าแก่ ค่ายทหารปื นใหญ่ทกั ซิม ซึ่ง
ต่อมากลายเป็ นทักซิมสเตเดียม (Taksim Stadium) และถูกทาลายไปในระหว่างการก่อสร้าง Taksim Gezi Park ในปี 1940
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ าเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
มาร์เก็ต – สนามบิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สิ่งก่ อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot
Racing) มีเสาโอเบลิสค์ซ่งึ เหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมีค่ายิง่
นาท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) ทีม่ าของ
ชื่อสุเหร่าสีนา้ เงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีนา้ เงินในการตกแต่งภายใน ซึง่ ทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิว
ลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทาพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับ
สุเหร่าทีน่ ครเมกกะ สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) ภายใน
มีทใ่ี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นทีฝ่ งั ศพ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ของกษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมีสง่ิ ก่อสร้างทีอ่ านวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทัว่ ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนา้
ทีพ่ กั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเี รีย (Kulliye) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ น
การเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิรยิ าให้สารวม จากนัน้ นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) ปัจจุบนั เป็ นทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคา้ ทีส่ ลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843 – 1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสู งสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิ
ออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่
คานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายลอ้ มพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอส
ฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟ
มหึมาหนัก 4.5 ตัน
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทาให้ประเทศตุรกีได้รบั
สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเนื่องจากเป็ น เส้นทางเดินเรือทีเ่ ชื่อมทะเลดา
เขา้ กับทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้ อมปื นที่ตงั้ เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุด
ชมวิวที่สาคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อมให้รถยนต์ สามารถวิ่งข้ามฝัง่ ยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มี
ความยาวทัง้ สิ้น 1,560 เมตร และได้ กลายเป็ นสะพานแขวนที่ยาวเป็ นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ (ปัจจุบนั ตกไปอยู่อนั ดับที่
21) ขณะทีล่ อ่ งเรือให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั้ สองข้างทีส่ วยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัส ยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญยิ่ง
ในการป้ องกันประเทศ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสู ง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มคี ุณภาพที่สุด ทัง้ ยัง
ผลิตเสื้อหนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors นาท่านเดินทางสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (Spice
Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไม ้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึง่ มีให้เลือกซื้อมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล นาท่านเช็คอินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลีย่ นเทีย่ วบินที่
ประเทศบาห์เรน

วันที่แปด

อิสตันบูล – บาห์เรน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

02.25 น.

บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF046 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนัน้ ให้ท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางต่อไปยังประเทศไทย

06.15 น.
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09.00 น.
20.10 น.

บินลัดฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF150 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 30 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขการใช้บริการ

Special เที่ยวฟิ น ตุรกี + บาห์เรน มหานคร 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน - GF
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 – 3ท่าน

22 – 29 ก.ย. 62

25,990

เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่รวมตัว๋
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครื่องบิน

25,990

24,990

10,990

พักเดี่ยว

6,900

อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนียมภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ชิ้น
ค่ารถรับ-ส่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณีอบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุ ตั เิ หตุใน
วงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ ม่ี อี ายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินปรับเพิม่ ขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คน
ต่างด้าว (เป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สัง่ พิเศษนอก
รายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและ
เข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับนา้ หนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท่ างสายการบินกาหนดไว้ 23 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 70 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่ ยันการ
จองทีน่ งั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 35 วันทาการ มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3.เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการให้บริการ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล ้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ น่ื วีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั ฯ เท่านัน้
อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
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2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ น
สาคัญ
3.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการในกรณี
ทีม่ กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วันทีค่ ณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ตัวเครื
๋ ่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านัน้ ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์
ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง
หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของ
บริษทั ฯ กากับเท่านัน้
10.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวม
แล ้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ 4,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท และในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ
2,000 บาท
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อืน่ ๆ ที่
เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเอง
บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง

TRIP CODE: FT_IST GF05V SEP19

15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั ขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ สภาพ
ธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว
(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่
ระบุนนั้ เป็ นการจัดอันดับของการท่องเทีย่ วประเทศตุรกี

