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TURKEY

 อิสตันบลู (ISTANBUL) ❖ สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย ❖ สุเหร่าสีน้ าเงิน ❖ จตุรสั ทักซิม
 คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ❖ พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ❖ โชว์ระบาหน้าท้อง ❖ นครใต้ดิน
 ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ❖ ปราสาทปุยฝ้ าย ❖ เมืองโรมันเฮียราโพลิส
 คูซาดาซี (KUSADASI) ❖ บ้านพระแม่มารี ❖ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส
 ทรอย (TROY) ❖ ม้าไม้แห่งเมืองทรอยอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของตุรกี

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES + (บินภายใน 1 เที่ยว)
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กาหนดการเดินทาง
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

(-/-/-)

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ M สายการ
บิ น TURKISH AIRLINES (TK) มี เจ้าหน้าที่ บริ ษ ัทฯคอยต้อ นรั บ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง.

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK69

วันที่สอง อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) - สุ เหร่ าสี น้าเงิน - ฮิปโปโดรม - สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย - พระราชวังทอปกาปี ตลาดเครื่ องเทศ - ถ่ ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม
(-/-/-)
05.15 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรี ยบร้อย (เวลาประเทศตุรกีช้ากว่ าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลา
ให้ ตรงตามเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ในฤดูหนาว ตุรกีจะช้ากว่าไทย 5 ชม. (เริ่ มประมาณเดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (เริ่ มประมาณ มีนาคม-กันยายน) ตุรกีจะช้ากว่าเมืองไทย 4 ชัว่ โมง

หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ว สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทาง
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☞ ชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรื อ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุ เหร่ าที่มีสถาปัตยกรรม
เป็ นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ย
ผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรื อนแสน ใช้เวลาใน
การก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุ ลต่านผูส้ ร้างซึ่งก็คือ SULTAN AHMED นั้นเอง ชม
ความสวยงามอลังการ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

☞ ชม จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า นอะห์ เ มตหรื อ ฮิ ป โปโดรม
(HIPPODROME) สนามแข่ ง ม้า ของชาวโรมัน จุ ด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัย
จัก รพรรดิ เ ซปติ มิ อุ ส เซเวรุ สเพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ แ สดง
กิ จ กรรมต่ า งๆของชาวเมื อ ง ต่ อ มาในสมั ย ของ
จักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยาย
ให้ก ว้า งขึ้ นตรงกลางเป็ นที่ ต้ งั แสดงประติ ม ากรรม
ต่า ง ๆซึ่ ง ส่ วนใหญ่เป็ นศิ ล ปะในยุค กรี ก โบราณใน
สมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็ นที่จดั งานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุ ลต่านอะห์เมตซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิ สที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิสตันบูล
เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7
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☞ ชม สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA
SOPHIA) หรื อ ชื่ อ ในปั จ จุ บ ัน คื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ฮ ายา
โ ซ ฟี อ า ห รื อ ฮ า เ จี ย โ ซ เ ฟี ย HAGIA
SOPHIA MUSEUM 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ศาสนานิกาย
ออร์ โธดอกส์ พระเจ้า จัก รพรรดิ ค อนสแตนติ น เป็ น
ผูส้ ร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวด
มนต์ของชาวมุสลิมและกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่ง.
☞ ชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE)
ตั้งอยู่ในเขตเมื องเก่ า ซึ่ งถื อเป็ นเขตประวัติศ าสตร์ ที่
ได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกจากยู เ นสโก
ตั้งแต่ปี ค .ศ.1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นโดย
สุลต่านเมห์เมตที่ .ศ.ในปี ค 21459 บนพื้นที่กว้างใหญ่
ถึง ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจานวนมาก 4
ณ จุดที่สร้างพระร าชวังแห่ งนี้ สามารถมองเห็ นช่ อง
แคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์ นและทะเลมาร์ มาร่ าได้
อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริ ญสู งสุ ดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่ งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริ พารอาศัย อยู่
รวมกันมากถึงสี่ พนั กว่าคน (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้าชมภายในพระราชวัง)
☞ สู่ ตลาดเครื่ อ งเทศ (SPICE MARKET) ตั้ง อยู่ ใ กล้กับ สะพานกาลาตา
สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็ นตลาดในร่ มและเป็ นตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สองในอิสตันบูล สิ นค้าส่ วนใหญ่คือเครื่ องเทศเป็ นหลัก ทั้งยังมีถวั่ ชนิ ดต่าง ๆ
รังผึ้ง น้ ามันมะกอก ไปจนถึงเสื้ อผ้าเครื่ องประดับ ฯลฯ
☞ สู่ หอคอยกาลาตา GALATA TOWER (GALATA KULESI) หรื อบางที เ รี ยกว่ า CHRISTEA TURRIS ซึ่ ง
แปลว่า หอคอยแห่ ง พระคริ ส ต์ ในภาษาละติ น เป็ นหอคอยหิ น ยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อย (GALATA –
KARAKÖY) ของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สาคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมือง ด้วยลักษณะ
ทรงกระบอกสู ง ของหอคอยที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ทาให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร และบริ เวณ
โดยรอบของเมืองอิสตันบูล นอกจากนี้ ตลอดแนวถนน ยังเต็มไปด้วยอาคาร และร้านค้า ที่มีสถาปั ตยกรรมสไตล์
ยุโรป ที่สวยงามและแปลกตาอีกด้วย (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้าชมภายในหอคอย)
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☞ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE)
เป็ นที่ ท่องเที่ ย วและการพัก ผ่อนที่ อาเภอที่ ส าคัญมี ชื่ อ เสี ย งส าหรั บ
ร้านอาหาร, ร้านค้า, และโรงแรม ที่นี่ถือเป็ นหัวใจสาคัญของอิสตันบูลสมัยใหม่โดยมีสถานีกลางของเครื อข่ายรถไฟ
ใต้ดินอิสตันบูล.
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL  หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม เมืองชานัคคาเล่ - ทรอย - แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย - ม้ าไม้ เมืองทรอย
เช้ า

(B/L/D)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
☞ เดินทางสู่ ชานัคคาเล่ (CANAKKALE) เมืองท่าที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งของตุรกีมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย
เช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ของสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะที่ชานัคคาเล่น้ ี ทหาร
สัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกและทาการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรื อ กัลป์ ลิโปลีโดยในทุกๆปี จะมีการ
จัดงานราลึกให้กบั ผูเ้ สี ยชีวิตในวัน ANZAC DAY ทุกวันที่ 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกครั้งที่1 ตุรกีเป็ นฝ่ ายพ่าย
แพ้ แต่กลับชนะในสงคราม กัลป์ ลิโผลี จนทาให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA)
กลายเป็ นมหาวีรบุรุษสาคัญของชาติ ซึ่งต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรกี
☞ นาท่านชม แหล่ งโบราณคดีเมืองทรอย (ARCHAEOLOGICAL SITE OF TROY) การขุดค้นซากเมืองทรอย
เริ่ มโดย นายไฮน์ริช ชลีมานน์ (HEINRICH SCHLIEMANN) นักโบราณคดีชาวเยอรมัน เริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870-1890
มี ก ารพบว่า ทรอยแบ่ ง เป็ น 9 ยุค ซึ่ ง รั บ รองโดย เริ่ ม ตั้ง แต่ 3,000 ปี ก่ อนคริ ส ตกาล จนถึ ง ปี ค.ศ. 400 ผลจากข้อ
สันนิ ษฐานสามารถสรุ ปได้ว่า กรุ งทรอยนั้นเป็ นเมืองโบราณติดชายฝั่งทะเลอิเจียนตอนบน ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของประเทศตุรกีซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของจุดยุทธศาสตร์ สาคัญ อันประกอบด้วย ช่องแคบดาร์ ดาแนลล์ (DARDANELLES)
และคาบสมุทรกัลลิโปลี (GALLIPOLI) ปั จจุบนั แหล่งโบราณคดีเมืองทรอยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป้ นม
รดกโลก บริ เวณกรุ งทรอย มีการจัดห้องแสดงแบบจาลองกรุ งทรอย และเรื่ องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อม
ทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กาแพง ประตู และม้าไม้จาลองแห่งทรอย ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะถ่ายรู ป ☞ ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซึ่งอยูใ่ จกลางเมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมือง
ทรอยตามเรื่ องเล่านั้นเกิดจากการต่อสู ้ระหว่างกองทัพกรี กและกรุ งทรอย ต่อสู ้กนั นานนับสิ บปี กองทัพกรี กจึงคิด
แผนการที่จะตีกรุ งทรอยโดยการสร้างม้าไม้ โดยทหารกรี กได้เข้าไปซ่อนตัวอยูภ่ ายในซอกต่างๆของม้าและเข็นไปไว้
หน้าเมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทัพกรี กได้ถอยทัพยอมแพ้ไปแล้วและมอบม้าไม้จาลองเป็ นของขวัญ
จึงเข็นเข้าไปไว้ในเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลับหมด ทหารที่ซ่อนอยู่ในม้าก็ออกมาเปิ ดประตูให้กองทัพกรี ก
เข้ามาทาการยึด และเผากรุ งทรอยจนย่อยยับ ซึ่งม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอยที่ เห็นอยู่ในเมือง ชานัคคาเล่ นี้ ได้รับมา
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จาก กองถ่ายทาละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใช้ถ่ายทาละคร เรื่ องทรอย เมื่อถ่ายทาเสร็ จแล้วจึงยกให้เป็ นสมบัติของที่นี่
ตั้งแต่ปี 2004 อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
 ที่พกั IRIS HOTEL  หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟี ซุส - บ้ านพระแม่ มารี

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

(B/L/D)

☞ เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) เมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็ นสถานที่ต้ งั ของ
โบราณสถานที่สาคัญสิ่ งมหัศจรรย์ยคุ โบราณ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ ชม เมืองโบราณเอฟฟี ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่

อยู่ของชาว (Ionia) จากกรี ก ซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาล
ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์ เซี ย และกษัตริ ย อ์ เล็กซานเดอร์ ม หาราช ภายหลัง เมื่ อโรมัน เข้า
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ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน ชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ
(ROMAN BATH) ที่ ย งั คงเหลื อร่ องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็ นอยู่จนถึง ทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่ มี
วิธีการเก็บรักษาหนังสื อไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวาน
และฝี มือประณี ต.

☞ ชม บ้ านพระแม่ มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน
ชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช ANNA CATHERINE EMMERICH เมื่ อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขีย นบรรยาย
สถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชีวิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นหาบ้านหลัง
นี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยู่และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ปัจจุบนั
บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเน
ดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่. (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้าชมภายใน)
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ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
 ที่พกั MARINA HOTEL  หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - เนโครโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)

☞ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้ าย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองชื่อ
เดียวกัน จังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็ นเนินเขาหิ นปูนสี ขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สู ง 160 เมตร เกิด
จากน้ าพุร้อนที่นาแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกร่ วมกับฮี
เอราโปลิสซึ่งเป็ นเมืองโบราณที่ต้ งั อยูบ่ นปามุคคาเล่ ใน พ.ศ. 2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ ชม เมื องเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็ นเมื องโบราณซึ่ งเป็ นแหล่งแร่ หินปูนขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่ าแก่ ราว
2,200 ปี ตั้งอยู่บนหน้าผาสู งกว่า 200 เมตร เมืองโบราณแห่ งนี้ ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย “เฮียราโพลิส” มีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิ์ สิ ทธิ์ ตั้งอยู่บนยอด
เขาของปามุคคาเล่ กินพื้นที่ยาวร่ วม 2,700 เมตร บริ เวณทางเข้าของเฮียราโพลิส คือสุ สานของบุคคลสาคัญในสมัย
โบราณจานวนมาก พื้นที่บริ เวณนี้ เรี ยกว่า ☞
เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ภายในมีซาก
ของสิ่ งก่ อ สร้ า งต่ า งๆ จากยุ ค โบราณอยู่
ภายในเมืองโบราณเฮียราโพลิสมีท้ งั โรงละคร
โรมัน (ROMAN THEATRE) ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใน
สมัยศตวรรษที่ 2 สร้างโดยการสกัดเข้าไปใน
ไหล่เขาเพื่อทาเป็ นอัฒจันทร์ สาหรับให้คนนัง่
ชมการแสดง การแข่งขัน และมีใช้สาหรับจัด
งานเทศกาลสาคัญต่างๆ โรงละครโบราณนี้
คนได้ม ากถึ ง ประมาณ 12,000 คน นอกจาก
ซากต่างๆ รอบๆ บริ เวณแล้ว ที่เฮียราโพลิสยังมีพิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (HIERAPOLIS MESUEM) ซึ่ งในอดีตเคย
เป็ นโรงอาบน้ ากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองในสมัยโบราณ โดยต่อมาได้ถูกปรับปรุ งให้พิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ.1984
ซึ่ งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงเกี่ยวเฮีย ราโพลิสแล้ว ยังจัดแสดงเกี่ยวกับที่อื่นๆ ด้วย อาทิ เช่น เลาดิเซี ย
(LAODICEIA), โคลอสเซ่ (COLOSSAE), ทริ โพลิส (TRIPOLIS), อัททูดา้ (ATTUDA) และสถานที่สาคัญอื่นๆ อีก
หลายแห่ง
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☞ ชม ปราสาทปุยฝ้ าย (PAMUKKALE) น้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ
35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นแร่ หินปูนผสมอยู่ในปริ มาณที่สูงมากไหลลงมาจากภูเขา ที่ต้ งั อยูห่ ่างออกไปทาง ”คาลดากึ“
ทิ ศ เหนื อ และท าปฏิ กิ ริ ย าจับ ตัว แข็ ง เกาะกัน เป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ ง เป็ นชั้น ลดหลั่น กัน ไปตามภู มิ ป ระเทศ เกิ ด เป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ จนทาให้ปามุ คคาเล่และเมืองเฮียราโพลิ ส
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค .ศ.1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน้ าหิ นปูนธรรมชาติตดั กับหน้าผาที่กว้างขวางมีลกั ษณะสวยงามมหัศจรรย์แตกต่างออกไปมากมายคล้ายหิ มะ
ก้อนเมฆหรื อปุยฝ้ายน้ าแร่ มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลาอันสมควร

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
 ที่พกั TRIPOLIS HOTEL  หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานซาราย - ชมโชว์ระบาหน้ าท้ อง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)

☞ เดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย (CAPPADOCIA) มาจากภาษาเปอร์ เ ชี ย คัต ปาตุ ก า (KATPATUKA) เมื อ ง
มหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็ น
ภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทบั
ถมกันเป็ นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็ นหิ น ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบนั เกิดเป็ นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตา
จนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์ของเมืองนี้ คือเป็ นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงาม
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชม.)
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ระหว่างทาง แวะถ่ายรู ป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI) ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ น
สถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
หลังรับประทานอาหาร ☞ ชมการแสดงพื้นเมื อง+เครื่ องดื่ มท้ องถิ่น ระบาหน้ าท้ อง (BELLY DANCE) โชว์
ท้องถิ่นที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรกี (หมายเหตุ การแสดงโชว์พ้ืนเมืองขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ ณ ปั จจุบนั
หากมีการยกเลิกการแสดงทาง บ.ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งยกเลิกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 ที่พกั UCHISAR KAYA HOTEL (โรงแรมถา้ )  หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด เมืองคัปปาโดเกีย - * OPTION TOUR ขึน้ บอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย * - นครใต้ ดินชาดัค - พิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้ งเกอเรเม่ - MADO CAFÉ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ – ปราสาทหินยูชิซาร์ - ภูเขา
เออร์ ซีเยส
(B/L/D)
เช้ ามืด

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม)
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ้ น บอลลู น ชมเมื อ งคั ป ปาโดเกี ย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW) ☂ ขึ้ น บอลลู น
สั ญลักษณ์ ของตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรม
VWIST85TK-1 TURKEY SUPER ปัง!! (บินภายใน 1 ขา) 8 วัน 5 คืน BY TK 2022
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โบราณ เมืองแห่ งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศมุมสู ง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว ☂ (ค่ าใช้ จ่ายท่ านสามารถติดต่ อ
สอบถามจอง OPTION และชาระเงินได้ ที่หัวหน้ าทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่ าน *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศที่เหมาะสม* โดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
☞ ชม นครใต้ ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2-3 พันปี ก่อนคริ สตกาล ชาวคัปปาโดเชีย
ได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็ นหลุมหลบภัย
จากการบุกรุ กของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่ อยๆ
จนใต้พ้ื น ดิ น คัป ปาโดเชี ย กลายเป็ นเมื อ งอี ก
หลายๆ เมื อ ง ภายในมี ท้ ัง โบสถ์ ค ริ สจั ก ร
โรงเรี ยนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อ
น้ า ห้อ ง โถง ห้อ งนอน ห้อ งน้ า ห้ อ งถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยังมีอีก
หลายส่วนที่ยงั ไม่ได้ขดุ ค้น ให้ท่านได้ชมความ
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มหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร.
☞ ชม พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานที่แห่ งนี้ เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ า
หิ นหลายลูกเพื่อทาเป็ นโบสถ์สาหรับเป็ นศูนย์รวมของผูท้ ี่นับถือศาสนาคริ สต์ เป็ นถิ่นฐานที่ต้ งั ของผูค้ นตั้งแต่ก่อน
คริ สตกาลและยังเป็ นสถานที่ซ่ ึ งชาวคริ สเตียนยุคแรกใช้หลบหนี ภยั การล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค .ศ.1985 ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์แบบเปิ ดที่แสดงเรื่ องราวชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวคัปปาโดเชียน (CAPPADOCIAN)

☞ แวะร้าน MADO CAFÉ ร้านกาแฟที่ข้ นึ ชื่อของตุรกี (ฟรี !! ไอศกรีมท่านละ 1 อัน)
☞ แวะถ่ายรู ป หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารู ปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยู่บนสุ ด
อดีตเมื่อ 1,500 ปี ที่แล้วสถานที่แห่ งนี้ เคยเป็ นที่พานักของบาทหลวงไซมอนที่ เดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาที่
ปฏิบตั ิธรรมและได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็ นที่นิยมสาหรับพระอีกหลายองค์ใน
เวลาต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS.
☞ แวะถ่ายรู ป หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) จุดชมวิวอยู่ตรงบริ เวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะ
เป็ นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทารังอาศัยอยู่ ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อนามูลมาทาเป็ นปุ๋ ยบารุ งต้นไม้ จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (UCHISAR CASTLE) และยังมีตน้ ไม้จาลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสี ฟ้าแขวนอยูโ่ ดด
เด่น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย.
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☞ แ ว ะ ถ่ า ย รู ป ป ร า ส า ท หิ น ยู ชิ ซ า ร์ (UCHISAR
CASTLE) เป็ นปราสาทหิ นธรรมชาติต้ งั แต่สมัยโรมันไบเซน
ไทน์ ที่ในอดีตใช้เป็ นป้อมปราการสาหรับส่ งสัญญาณเตือนภัย
ปราสาทหิ นธรรมชาติแห่งนี้ เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่คมุ ้ ค่ากับการ
มาชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากชมปราสาทหิ นธรรมชาติ อันน่ า
ทึ่งเหล่านี้ แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนี ยภาพที่สวยงามแบบ
พาโนรามาจากที่นี่
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

☞ สู่ ภูเขาเออร์ ซีเยส (MT.ERCIYES) ตั้งอยู่ที่เมือง KAYSERI โดยภูเขาแห่ งนี้ อยู่ท่ามกลางหุ บเขาลูกเล็กใหญ่ที่
เรี ยงรายสลับซับซ้อนกันไปมา เกิดเป็ นวิวที่สวยงามและอลังกาลเป็ นอย่างมาก เนื่องจากภูเขาลูกนี้ มีความสู งถึง 2770
เมตร ซึ่งสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ได้ และที่สาคัญยังสามารถทากิจกรรมได้อีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็ น การนั่งกระเช้าชมบรรยากาศโดยรอบ หรื อการปี นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่ระดับความสู งถึง 3917 เมตร
(ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าขึน้ กระเช้ า และกิจกรรมต่ างๆ)

ค่า
20.15 น.

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร
สมควรแก่เวลา นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินไกเซรี
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK2021

21.50 น.

ถึงสนามบินอิสตันบูล จากนั้นรอต่อเครื่ องเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย

วันทีแ่ ปด สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุ วรรณภูมิ
01.45 น.

(-/-/-)

เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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15.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.

ร้ านช้ อปปิ้ ง : ระหว่างทางแวะร้ านช้ อปปิ้ ง โรงงานพรม , โรงงานจิวเวอร์ รี่ , เครื่ องปั้นดินเผา , โรงงานเครื่ องหนัง , ร้ านขนม
หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ า
ทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถานที่) เป็ นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่ สามารถเป็ นไปตามโปรแกรมที่กาหนดได้
เนื่ องจากสภาวะอากาศหรื อสภาพการจราจรในแต่ ละสถานที่น้ันๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็ นรายการหรื อพาหนะอื่นแทนและจะคานึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ.

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2565
พ.-พ.
พฤ.-พฤ.
พฤ.-พฤ.
อ.-อ.

19-26 ตุลาคม 2565
01-08 ธันวาคม 2565
08-15 ธันวาคม 2565
27 ธันวาคม 65 - 03 มกราคม 66

ราคา
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

39,999
39,999
39,999
43,999

6,500
6,500
6,500
9,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทาให้หอ้ งพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็ น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริ มแบบพับ หรื อ SOFA
BED ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเป็ น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่วา่ กรณีใดใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บค่าบริ การค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผูเ้ ข้าพัก
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ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยบริ การและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรี ด,มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบิน
กาหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว ,ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
ค่ าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชาระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จัดให้ แก่ ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ า
มาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)
ค่าตรวจ RT-PCR TEST
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองกรุ ณา ชาระค่ ามัดจาทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขออนุญาต
ตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หาก
ท่านไม่ชาระเงินตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ
ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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การยกเลิก
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่ อจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
• ผูจ
้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
หากยังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตัว๋ เครื่ องบินภายในแล้ว เป็ นต้น โดยต้องแจ้งทางบริ ษทั
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

หมายเหตุ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
บริ ษ ทั ฯ ไม่ รับ ผิดชอบค่ า เสี ย หายในเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ดจากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ เช่ น พายุไ ต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
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12. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
13. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16. ทางบริ ษทั เริ่ มต้นและจบการบริ การที่สนามบินสุ วรรณภูมิกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศและจะสารอง
ตัว๋ เครื่ องบินหรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้
เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่ อนที่ จะ
สารองยานพาหนะ

มาตรการท่ องเที่ยวแบบ NEW NORMAL
ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย
1. ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม
2. มีวคั ซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรื อ ลิ้งค์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
3.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศได้)
หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง)
4. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ที่ และผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับการฉี ดวัคซีน จะต้องมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็ นลบ ออกภายใน 72 ชัว่ โมง
ก่อนเดินทาง
5. กรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้าประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์ https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี 72 ชัว่ โมง
และต้องแสดงเอกสารที่ยนื ยันว่าลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

เดินทางกลับเข้ าประเทศไทย
สาหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อกลับภูมิลาเนาได้เลย โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนใดๆ
หมายเหตุ : เงื่อนไขต่ างๆข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนีท้ างบริษัทฯ ยึดตามประกาศ
ของทางรั ฐฯและประเทศที่เดินทางเป็ นหลัก ทางบริ ษัทฯจะคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ *กรุ ณาอ่ าน
เงื่อนไขข้ อตกลงอย่ างละเอียดก่ อนทาการจองทัวร์ หรื อชาระเงิน* จากนั้นจะถือว่ าผู้เดินทางรับทราบตามข้ อกาหนด หากเกิดความเสี ยหาย
ใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบทุกกรณี.
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