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วันแรก
06.00 น.

กรุงเทพฯ – มัสกัต – อิสตันบูล
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน
โอมานแอร์ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เที่ยวบินทัง้ ไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทาการบิน ทัง้ นี้ เป็ นไปตามกฎและตารางบินของแต่ละซีซนั ่ แตกต่างกันออกไป
ก่อนทาการออกตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษทั ก่อนทุกครัง้
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ออกเดินทางสู่ มัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 50 นาที
ถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ ให้ท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางต่อไปยังประเทศตุรกี
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ WY165 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 20 นาที
ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล ้ว นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
 โรงแรม GOLDEN WAY ISTANBUL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
ชานักกาเล – กรุงทรอย – เมืองโบราณทรอย – อวาลิค
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (1)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานักกาเล (Canakkale) ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง โดยประมาณ
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่สี วยงามของขุนเขาสลับกับวิวชายทะเล จากนัน้ นาท่านนัง่ เรือเฟอร์ร่ีขา้ มฟากสู่
เมืองชานัคคาเล่ ผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ (Dardanelles)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านออกเดินาทางสู่ กรุงทรอย (Troy) ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง โดยประมาณ เมืองทีถ่ ูกสร้าง
ขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี ท่แี ลว้ นาท่านชม เมืองโบราณทรอย (Troy Ancient City) ดินแดนสงครามอันเลื่องลือ ที่โอ
เมอร์ได้เรียบเรียงไว้ในมหากาพย์อเี ลียดและโอดิสชี ที่ถูกทาลายจนวอดวายจากกองทัพกรีก เวลาผ่านไปกว่า 3,000 ปี จึง
ได้มกี ารขุดค้นซากเมืองโบราณทรอยโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันชื่อเฮนริค ชไลแมนน์ ในปี 1870 ปัจจุบนั เหลือเพียงซาก
ที่ทบั ถมซ้อนกันถึง 9 ชัน้ และอนุสรณ์อนั ยิ่งใหญ่อย่างม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยู เนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 นาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก กับ ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย
(Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังมากทีส่ ุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) เป็ นหนึ่งในอาวุธ
ยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนัน้ ที่ชาวกรีกใช้อบุ ายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพือ่ เป็ นของกานัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาใน
ม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนทาให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญ
ฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอวาลิค (Ayvalık) ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง โดยประมาณ เมืองชายทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝัง่ ทะเลอีเจียนทีห่ อ้ มล้อมไปด้วยภูเขา
และทะเลและล ้อมรอบด้วยหมูเ่ กาะน้อยใหญ่
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 โรงแรม HALIC PARK AYVALIK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ห้องสมุดของเซลซุส – วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน – โรงละครโบราณ –
ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
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นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอเฟซุส (Ephesus) ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง โดยประมาณ เข้าชม
เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณทีม่ กี ารบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นทีอ่ ยู่ของชาวLonia
จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก
เปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือ่ โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ้นเป็ นเมืองหลวงแห่ง
เอเชียของอาณาจักรโรมัน เข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายทีพ่ ระแม่มารีมาอาศัย
อยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบโดยแม่ชตี าบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine
Emmerich เมือ่ ปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง ปัจจุบนั บ้าน
พระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรูปปัน้ ของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคย
เสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีกอ๊ กนา้ สามก๊อก ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นก๊อกนา้ ทีม่ คี วามศักดิ์สทิ ธิ์ในเรื่อง สุขภาพ ความรา่ รวย
และความรัก ถัดจากก๊อกนา้ เป็ น กาแพงอธิษฐาน เชื่อว่าหากต้องการให้สง่ิ ที่ปรารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแลว้
นาไปผูกไวแ้ ล ้วอธิษฐาน ชมอาคารทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุส ได้แก่ ห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) และ
อาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความโด
เด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ ปิ ดท้ายกันที่สง่ิ ก่อสร้างที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรง
ละคร Great Theatre ซึง่ สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ เป็ นโรงละครกลางแจ้งทีส่ ามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน
สร้างในสมัยกรีกโบราณ แต่ชาวโรมันมาปรับปรุงให้ยง่ิ ใหญ่มากขึ้น ซึง่ ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนั นี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มคี ุณภาพที่สุดเป็ น
ประเทศทีม่ ฐี านการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงทีส่ ุดอันดับต้นๆของโลก อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น
Versace , Prada , Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุกคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง
โดยประมาณ เมืองทีม่ นี า้ พุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุข้นึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้า
ผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา นาท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ คาว่า “ปามุคคาเล่” ใน
ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนา้ ตกหินปูนสีขาวทีเ่ กิดขึ้น
จากธารนา้ ใต้ดนิ ที่มอี ุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มแี ร่หนิ ปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูง
มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ งั้ อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล ้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกริ ยิ าจับตัวแข็ง
เกาะกันเป็ นริ้ว เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลัน่ กันไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ ดเหมือนในโลก จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 โรงแรม NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
ปราสาทปุยฝ้ าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบาหน้าท้อง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
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นาท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) เมืองแห่งนา้ พุเกลือแร่รอ้ น นาท่านชมหน้าผาทีข่ าวกวา้ งใหญ่ดา้ นข้างของอ่าง
นา้ เป็ นรูปร่างคล ้ายหอยแครงและนา้ ตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นา้ แร่ทไ่ี หลลงมาแต่ละชัน้
จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นา้ แร่น้ ีมอี ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสู ง โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จากนัน้ นาท่านเข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส
(Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยก่ อนนัน้ เชื่อกันว่าเป็ นนครศักดิ์สิทธิ์ ด้วยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์
(Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่ อตัง้ โดยกษัตริยย์ ู เมเนสที่สองแห่งแพอร์กามุม นอกจากนี้ท่านยัง ชม
สถานทีส่ าคัญอื่น ๆ ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์ปามุคคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบนา้ โรมัน (The Baths) ซากโบสถ์สมัยไบ
แซนไทน์ ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 625 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง โดยประมาณ
คัปปาโดเกีย เป็ นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมืองมาจากรากศัพย์ภาษาเปอร์เซีย ว่า คัตปาตุกา มีความหมายว่า
ดินแดนทีม่ มี า้ แสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทัง้ ทะเลดาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทงั้ สอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่
มีภูมปิ ระเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ ดงาม ตัง้ อยู่ทางตอนกลาง
ของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้ นปี ท่แี ลว้ เถ้าลาวาที่พ่น
ออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริเวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ข้ นึ มาจากนัน้ กระแส นา้ ลม ฝน แดด
และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟนับแสนนับลา้ นปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วย
หินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรียกขานกันว่า
“ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้นื ทีม่ หัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ง
แรกของตุรกี
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนัน้ นาท่านชม โชว์ระบาหน้าท้อง (Belly dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบาหน้าท้องในชื่อ Cappadocia Turkish
การแสดงระบาที่ท่สี บื ทอดกันมายาวนานและเก่าแก่ท่สี ุดของโลกเลยก้ว่าได้ แรกเริ่มการระบาหน้าท้องนัน้ เกิดขึ้นในอียปิ ต์
โบราณและแพร่กระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียปิ ต์โบราณผูห้ ญิงมักเต้นราเพือ่ เฉลิมฉลองชีวติ ทีม่ แี ต่ความสุข
 โรงแรม MUSTAFA CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
นครใต้ดินชาดัค – เกอเรเม่ – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ –โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก
เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
** ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูนสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ท่ไี กด์ อัตราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) **
บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สาหรับท่านทีส่ นใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ
จาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับไปขึ้นบอลลูน เพือ่ ชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกีย ในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูน
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กบั
ฤดูกาลและช่วงเวลา
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ข้อควรทราบ :
- กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุท่รี วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท
ดังนั้นกิจกรรมขึ้นอยู่การรับผิดชอบในชีวติ และทรัพย์สนิ ของท่านเอง
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบตัง้ แต่
ก่อนวันเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ่เี ป็ นโรคหัวใจขัน้ รุนแรง หรือ ตัง้ ครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณี เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (10)
นาท่านเขา้ ชม นครใต้ดินไคมัคลีหรือนครชาดัค (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจาก เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ตอ้ งการทาลายลา้ งพวกนับถือ
ศาสนาคริสต์ นครไคมัคลีมชี นั้ ล่างที่ลกึ ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน
ห้องนา้ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้
มากกว่า 30,000 คน นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ใน
ตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตงั้ อยู่ในบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ น
ที่ท่ชี าวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่หลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รบั การ
ประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ทีจ่ ะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายทีต่ งั้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียง
ในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกลา้ ค่าแห่งหนึ่งทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
เมือ่ ปี ค.ศ. 1985 เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดย
การขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพือ่ สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ที่ ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์นา
ท่านชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church) โบสถ์มงั กร (Snake Church) และ โบสถ์แอปเปิ้ ล (Apple Church)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย ซึง่ หุบเขาดังกล่าวมีรู
พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มอื มนุษย์ไปเกือบทัว่ ทัง้ ภูเขา เพือ่ เอาไว้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรูว้ า่ อุซซิ าร์ คือ
บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซซิ าร์ ก็มไี ว้ทาหน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มผี ูค้ นอาศัยอยู่ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม
โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory)
เพือ่ ให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มคี ุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ กรุงอังการา (Ankara) ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมงโดยประมาณ กรุงอังคาราถือว่าเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) กรุง
อังการาเป็ นศูนย์กลางการปกครองของผูน้ าประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s
headquarters ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1920 และได้ก่อตัง้ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนบั ตัง้ แต่การก่อตัง้ ประเทศในปี ค.ศ.
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1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมากรุงอังการา
ก็กลายเป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษา และอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของตุรกี
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
 โรงแรม SERGAH ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังโดลมาบาเช – ย่านทักซิมสแควร์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (13)
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง โดยประมาณ ให้ท่านได้
พักผ่อนและชมทัศนียภาพระหว่างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรป
กับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่นา้ หนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในโลก นาท่านออกเดินทางสู่ ย่านทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของอิสตันบูลูซง่ึ เปรียบได้ดงั ่ สยามส
แควร์บา้ นเรา แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมท้องถิน่ และระดับโลก แต่กว่าจะเป็ นย่านคึกคักทีเ่ ราเห็นในทุกวันนี้ ทักซิมสแควร์
เคยเป็ นทัง้ อ่างเก็บนา้ เก่าแก่ ค่ายทหารปื นใหญ่ทกั ซิม จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)
ซึง่ เป็ นช่องแคบทีเ่ ชื่อมทะเลดา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ สิ้น ประมาณ 32
กิโลเมตร ความกว้างตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน
ที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัส ยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี าคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย
ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซึง่ ล ้วนแล ้วแต่สวยงามตระการตาทัง้ สิ้น นาท่านเดินทางสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาด
เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้ง
อันขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึง่ มีให้เลือกซื้อมากมาย
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
 โรงแรม GOLDEN WAY ISTANBUL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
จัตรุ สั สุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อ่างเก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ –
แกรนด์บาซาร์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (16)
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั สุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome)
ตัง้ อยู่หน้าสุเหร่าสีนา้ เงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นาท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้ าเงิน (Blue
Mosque) สถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ ทางศาสนา ทีม่ คี วามสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีนา้ เงินทีใ่ ช้ปูตลอดแนว
ฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ ซึง่ เคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้
เวลาสร้างทัง้ หมด 7 ปี การเข้าชมสุเหร่า ผูเ้ ข้าชมจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่
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กลางวัน

คา่
20.30 น.
วันที่แปด
00.55 น.
06.50 น.
09.05 น.
17.45 น.

ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิริยาให้สารวม นาท่านเข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia)
หรือชื่อในปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์
ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ นสุเหร่า ปัจจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่ อสร้างที่ย่ิงใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทย่ี อดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างทีด่ ที ส่ี ุดของสถาปัตยกรรมไบ
แซนไทน์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17)
นาท่านเข้าชม อ่างเก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็ นอุโมงค์เก็บนา้ ที่
มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนา้ ได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง
70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่คา้ เรียงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่
เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดนิ ของอุโมงค์เก็บนา้ ขนาดใหญ่ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับ
ของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติทใ่ี ช้เก็บมหาสมบัตอิ นั ลา้
ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน
ฯลฯ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็ น
ตลาดเก่ าแก่ สร้างครัง้ แรกในสมัย สุ ล ต่ านเมห์เ ม็ด ที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร
ประกอบด้ว ยร้า นค้า กว่า 4,000 ร้า น ขายของสารพัด ตัง้ แต่ ท องหยอง เครื่อ งประดับ พรม เครื่อ งเงิน เครื่อ งหนัง
กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่น่ีเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
ดังนัน้ จึงตัง้ ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (18)
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล
อิสตันบูล – มัสกัต – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ออกเดินทางสู่ มัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ เทีย่ วบินที่ WY166 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง 55 นาที
ถึง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ ให้ท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางต่อไปยังประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 40 นาที
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
.......................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขการใช้บริการ

เที่ยวฟิ น ตุรกี เทพบุตร อนาโตเลีย คัตปาตุกา 8 วัน 6 คืน – WY
กาหนดการเดินทาง

20 – 27 ต.ค. 62

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ 2 – 3 ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

31,990

31,990

30,990

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน

พักเดี่ยว

-

7,900

อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักรวมไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ ่มี ีอายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิม่ ขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 70 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
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เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 35 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ตัวเครื
๋ ่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
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8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง ในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 15-19
ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 4,000 บาท, กรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท และในกรณี ท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29
ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีสว่ นรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
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22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของ
โรงแรมที่ระบุน้นั เป็ นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี

