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วันแรก
06.30 น.
09.25 น.
15.50 น.

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บูรซ์ า
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สาย
การบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีท่ วั ร์คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK59
ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
นาท่านออกเดินทางสู่ บูรซ์ า (Bursa) ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมงโดยประมาณ มีประชาการอาศัย

TRIP CODE : FT_IST TK06V_ OCT - DEC19

คา่
ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

อยู่ประมาณ 1.5 ลา้ นคน มีความสาคัญและใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยงั มีช่ือเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อ
ส่งออกไปตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนาไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร
ออตโตมาน ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปตัง้ ที่เอเดอเน ที่อยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนส
แตนดิโนเปิ ล
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม (1)
 โรงแรม IBIS BURSA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
สุเหร่าสีเขียว – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหมบูรซ์ า – เพอร์กามอน – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นาท่านชม สุเหร่าสีเขียว (Green Bursa Mosque) ภายในจะพบกับผลงาน
อันละเอียดอ่อน และประณี ตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสนั ลวดรายที่
ละเอีย ด และซับ ซ้อ นอย่ า งพิ ส ดาร ทัง้ ลายรู ป วงกลม รู ป ดาว ซึ่ง เป็ น
สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิ ต ให้ท่านได้ชมความสวยงาม
ขอ งตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริยท์ ่เี คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้
เมืองนี้เป็ นที่ฝงั ศพ และนอกจากนัน้ ยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่ม
รื่นไปด้วยต้นไม้ท่ีเขียวชอุ่มเป็ นจานวนมาก จนได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่มสี ีเขี ยว (Green Bursa) สุสานสีเขียว (Green
Tomb) สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทางศาสนา ทีม่ คี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์
ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
เบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูก
ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงั มีท่บี รรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่
1 และครอบครัว สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ ถือได้ว่าเป็ นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี นาท่านเดินทางสู่ ตลาดผ้า
ไหมบูรซ์ า (Bursa Silk Market) ตลาดผ้าไหมเมืองบูรซ์ าทีต่ งั้ อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึง่ อยู่ไม่
จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้คา้ ขายผลิ ตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็ นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลาย
พื้นเมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็ นประเทศทีม่ ผี ูน้ บั ถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึง่ นอกจาก
ผ้าคลุมแลว้ ก็ยงั มีเสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสนั ของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ทาให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็ นตลาดที่
สวยงามที่สุด ครัง้ หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยื อนที่แห่งนี้ดว้ ยนาท่านออกเดินทางสู่
เพอร์กามอน (Pergamon) ระยะทาง 267 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ ตัง้ อยู่ในบริเวณอะนาโต
เลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่นา้ ไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มคี วามสาคัญ
ของพวกเฮเลนนิสติก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนทีส่ ูง เป็ นโครงสร้างฐานในการป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ
โรมัน ซึ่งผูต้ งั้ ถิ่นฐานในสมัยนัน้ มักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ดา้ นหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของ
มหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายลอ้ มป้ อมปราการเหล่านี้ โดยเมืองด้านบน (upper town)
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จะเป็ นพื้นที่วหิ ารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ พระราชวังและพื้นที่ใช้งานต่างสาหรับกษัตริยแ์ ละชนชัน้ สู งเท่านัน้
ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัว่ ไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง นาท่านออกเดินทางสู่ คูซาดาซึ (Kusadasi) ระยะทาง
196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
 โรงแรม ADA CLASS KUSADASI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
น าท่ า นเข้า ชมเมื อ งโบราณเอเฟซุ ส (City of Ephesus) ที่ ย่ิ ง ใหญ่ แ ละงดงาม
จนกระทัง่ จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ทส่ี ุดในเอเซีย” เมืองโบราณทีส่ มบูรณ์
และมัง่ คัง่ ที่สุ ด ถนนทุก สายปู ดว้ ยหินอ่อน ชมห้อ งสมุดเซลซุส (The Library of
Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มที างเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4
องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด
และเทพีแห่งความรู ้ รู ปแกะสลัก เทพีทงั้ 4 องค์ น้ ีเป็ น ของจาลอง ส่วนของจริงนัก
โบราณคดีช าวออสเตรีย ได้น ากลับ ไปออสเตรีย และตั้ งแสดงอยู่ ท่ีพิพิธ ภัณ ฑ์ก รุ ง
เวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของ
โรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้ มด้วยที่นงั ่ ชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดอี ยู่
และมีก ารจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครัง้ คราว ห้องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอนา้ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นาท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่ง
เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่า งปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอด
ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้
นาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้ นา (Leather Factory) ซึง่ ตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิตหนังทีม่ คี ุณภาพทีส่ ุดเป็ นประเทศ
ทีม่ ฐี านการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงทีส่ ุดอันดับต้นๆของโลก อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น
Versace, Prada, Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านออกเดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 222 กิโลเมตรใช้เวลา
เดินทาง 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ เมืองทีม่ นี า้ พุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุข้นึ มาจากใต้ดนิ
ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่ง
สถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา นาท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton
Castle) เมืองแห่งนา้ พุเกลือแร่รอ้ น นาท่านชมหน้าผาทีข่ าวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของ
อ่างนา้ เป็ นรูปร่างคลา้ ยหอยแครงและนา้ ตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นา้ แร่ทไ่ี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นา้ แร่น้ ีมี
อุณหภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
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โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสู ง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ น
สามารถรักษาโรคได้ จากนัน้ นาท่านเขา้ ชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยก่อนนัน้ เชื่อ
กันว่าเป็ นนครศักดิ์สทิ ธิ์ ด้วยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศักดิ์สทิ ธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City)
ซึง่ ก่อตัง้ โดยกษัตริยย์ ูเมเนสทีส่ องแห่งแพอร์กามุม นอกจากนี้ท่านยังชมสถานทีส่ าคัญอืน่ ๆ ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์ปามุคคา
เล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบนา้ โรมัน (The Baths) ซากโบสถ์สมัยไบแซนไทน์ ฐานวิหารอะพอลโล (Temple
of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เป็ นต้น
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (7)
 โรงแรม TRIPOLIS PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
คอนย่า – นครใต้ดินไคมัคลี – คัปปาโดเกีย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
นาท่านออกเดินทางสู่ คอนย่า (Konya) ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมงโดยประมาณ ซึง่ เคยเป็ น
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีส่ าคัญของภูมภิ าคแถบนี้อกี ด้วย
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆทีง่ ดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝัง่ ทางของประเทศตุรกี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่ านออกเดิน ทางสู่ นครใต้ดิ น ไคมัค ลี หรือ นครชาดัค (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)
ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ ใช้
เป็ นทีห่ ลบภัยจาก เพือ่ ใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากชาวโรมัน ทีต่ อ้ งการทาลายล ้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ นครไคมัคลีมชี นั้ ล่าง
ที่ลึกที่สุดลึก ถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องนา้ ห้องถนอมอาหาร
ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) คัปปาโดเกีย
เป็ นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมืองมาจากรากศัพย์ภาษา
เปอร์เซีย ว่า คัตปาตุกา มีความหมายว่าดินแดนที่มมี า้ แสนสวย ตัว
เมืองสามารถมองเห็นทัง้ ทะเลดาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทงั้ สอง
เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศอัน น่าอัศจรรย์แปรสภาพ
เป็ นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม
ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ ประมาณ 3 ลา้ นปี ท่แี ลว้ เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจาย
ทัว่ บริเวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ข้นึ มาจากนัน้ กระแส นา้ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขา
ไฟนับแสนนับลา้ นปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่า พิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม
โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี ค.ศ.
1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้นื ทีม่ หัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (10)
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จากนัน้ น าท่ านชม ระบ าหน้าท้อ ง (Belly Dance) เพลิด เพลิน ไปกับ การแสดงระบ าหน้าท้อ งในชื่อ Cappadocia
Turkish การแสดงระบาที่ท่สี ืบทอดกันมายาวนานและเก่ าแก่ ท่สี ุดของโลกเลยก้ว่าได้ แรกเริ่มการระบาหน้าท้องนัน้
เกิดขึ้นในอียปิ ต์โบราณและแพร่กระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียปิ ต์โบราณผูห้ ญิงมักเต้นราเพือ่ เฉลิมฉลองชีวติ ที่มี
แต่ความสุข
ที่พกั
 โรงแรม MUSTAFA CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หา้
พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก – เครื่องประดับ – อังการา
*** ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูนสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ท่ไี กด์ อัตราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) ***
บอลลูน ทัวร์ (Balloon Tour) ** ส าหรับ ท่านที่สนใจขึ้นบอลลู นชม
ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จาเป็ นต้อง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ
ไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมุม
หนึ่งทีห่ าชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ
30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
การขึ้นบอลลู น ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาลและช่วงเวลา
ข้อควรทราบ :
- กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุท่รี วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุก
ประเภท ดังนัน้ กิจกรรมขึ้นอยู่การรับผิดชอบในชีวติ และทรัพย์สนิ ของท่านเอง
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบ
ตัง้ แต่ก่อนวันเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผูท้ ่เี ป็ นโรคหัวใจขัน้ รุนแรง หรือ ตัง้ ครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่า
กรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของ
อานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตงั้ อยู่ ในบริเวณที่เป็ นที่ตงั้ ถิ่นฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ท่ี
ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่หลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รบั
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ตงั้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ น
เมืองที่มชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกลา้ ค่าแห่งหนึ่งทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ โลกนาท่านเข้า
ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์ก ารสหประชาชาติ หรือ ยู เนสโก เมื่อ ปี ค.ศ. 1985 เป็ น ศู นย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่ วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ น
ความคิดของชาวคริสต์ท่ตี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพือ่ สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกัน
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กลางวัน

คา่
ที่พกั
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ นาท่านชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church)
โบสถ์มงั กร (Snake Church) และ โบสถ์แอปเปิ้ ล (Apple Church)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขา
ดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มอื มนุษย์ไปเกือบทัว่ ทัง้ ภูเขา เพือ่ เอาไว้เป็ นที่อยู่อาศัย และถ้ามอง
ดีๆจะรูว้ ่าอุซซิ าร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซซิ าร์ ก็มไี ว้ทาหน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้ว ย จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มผี ูค้ น
อาศัยอยู่ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ
โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มคี ุณภาพ
และชื่อเสีย งโด่ งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงอังการา
(Ankara) ระยะทาง 291 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ กรุงอังคาราถือว่าเป็ นเมืองที่ใหญ่ เป็ น
อันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) กรุงอังการาเป็ นศูนย์กลางการปกครองของผูน้ าประเทศคนแรกคือท่าน
ประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1920 และได้ก่อตัง้ เป็ น
เมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนบั ตัง้ แต่การก่อตัง้ ประเทศในปี ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการล่มสลาย
ของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมากรุงอังการาก็กลายเป็ นศู นย์กลางการพาณิ ชย์
การศึกษา และอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของตุรกี
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (13)
 โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – ย่านทักซิมสแควร์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (14)
นาท่านออกเดินทางสู่ อิสตันบูล (Istanbul) ระยะทาง 457 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัว่ โมงโดยประมาณ เป็ น
เมืองที่มปี ระวัติศาสตร์ย าวนานหลายศตวรรษตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปัจจุบนั อยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตันบูล
ตัง้ อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพี ยงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั้ อยู่ใน 2 ทวีป คือ
ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝัง่ อนาโตเลีย)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black
Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ สิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้ แต่ 500
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันทีน่ ่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี าคัญยิ่งในการ
ป้ องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือน
สไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง ลว้ นแลว้ แต่สวยงามตระการตา
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ทัง้ สิ้น นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์
ออตโตมัน ปัจจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติทใ่ี ช้เก็บมหาสมบัตอิ นั ลา้ ค่าอาทิ เช่น เพชร
96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ นาท่าน
เดินทางสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม ้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ น
ถัว่ พิทาชิโอ ซึง่ มีให้เลือกซื้อมากมาย นาท่านออกเดินทางสู่ ย่านทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง
ของอิสตันบูลูซง่ึ เปรียบได้ดงั ่ สยามสแควร์บา้ นเรา แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมท้องถิน่ และระดับโลก
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (16)
ที่พกั
 โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด
จัตรุ สั สุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อ่างเก็บน้ า
ใต้ดินเยเรบาตัน
– สนามบิน
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (17)
นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั สุลต่านอาห์เหม็
บนพื
ด ้ (Sultan
น ที่ ซึ่งเคยเป็
Ahmedน วัComplex)
ง ของจัก รพรรดิ
มีช่อื เรีไยบเซนไทน์
กโบราณคือโดยสุ
ฮิปโปโดม
ล ต่ านอาห์
(Hippodrome)
เหม็ต ที่ ตัง้ อยู่ห
1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทัง้ หมด 7 ปี การเข้าชมสุเหร่า ผูเ้ ข้าชมจะต้องถอด

กลางวัน
14.00 น.
17.55 น.
วันที่แปด
07.30 น.

รองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูป
ได้ ห้ามส่ งเสีย งดัง และกรุณ าท ากิริย าให้ส ารวม นาท่ านเข้าชม
สุ เ หร่ า เซนต์โ ซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรื อ ชื่ อ ใน
ปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคย
เป็ นโบสถ์ ข องคริ ส ต์ ศ าสนา นิ ก ายออร์โ ธดอกส์ ต่ อ มาถู ก
เปลี่ย นเป็ น สุ เหร่ า ปัจจุบ นั เป็ น พิพิธภัณ ฑ์ ถือเป็ น สิ่งก่ อ สร้างที่
ยิ่งใหญ่ ท่สี ุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ยี อดโดมขนาดมหึมากลาง
วิหาร และนับเป็ นตัวอย่างทีด่ ที ส่ี ุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
นาท่านเข้าชม อ่างเก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็ นอุโมงค์
เก็ บ น า้ ที่มีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในนครอิส ตัน บู ล สามารถเก็ บ น า้ ได้ม ากถึง 88,000 ลู ก บาศก์เมตร สร้างขึ้น ตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ คา้ เรียงรายเป็ น
แถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดนิ ของอุโมงค์เก็บนา้
ขนาดใหญ่
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK58
กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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*****************************************

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขการใช้บริการ
เที่ยวฟิ นอาณาจักรรออตโตมัน อารยธรรม 2 ทวีป ตุรกี 8 วัน 6 คืน – TK
กาหนดการเดินทาง
23-30 กันยายน 62
7-14 ตุลาคม 62
16-23 ตุลาคม 62
21-28 ตุลาคม 62
4-11 พฤศจิกายน 62
18-25 พฤศจิกายน 62
2-9 ธันวาคม 62

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่
2 – 3 ท่าน
เสริมเตียง
เสริมเตียง
29,990
29,990
28,990
30,990
30,990
29,990
31,990
31,990
30,990
31,990
31,990
30,990
30,990
30,990
29,990
30,990
30,990
29,990
31,990
31,990
30,990

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน
10,990
10,990
10,990
10,990
10,990
10,990
10,990

พักเดี่ยว
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนียมภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก. ท่านละ 1 ใบ
ค่ารถรับ – ส่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณีอบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ ม่ี อี ายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินปรับเพิม่ ขึ้น
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 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (ReEntry) หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู กปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้า ที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับนา้ หนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท่ างสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 70 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผูใ้ หญ่)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 35 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง
เพือ่ ยันการจองทีน่ งั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 35 วันทาการ มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3.เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลง
การให้บริการทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล ้ว
เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 20 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 ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของ
บริษทั ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
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2. บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัด
ด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็ นสาคัญ
3. รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคา
ค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล ้วันทีค่ ณะจะเดินทาง
5. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได้
6. ตัวเครื
๋ ่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านัน้ ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน 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 เงินให้
สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
10. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 1519 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 4,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท และในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 2529 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท
11. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ
การร้าย และ อืน่ ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
12. หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13. ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
ด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วนี้
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14. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน
บริษทั ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
17. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
18. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19. กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออก
ตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็
ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)
23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล
ระดับของโรงแรมทีร่ ะบุนนั้ เป็ นการจัดอันดับของการท่องเทีย่ วประเทศตุรกี

