TURKEY OVERNIGHT IN BAHRAIN (ตุรกี นอนบาห์เรน)
ตุรกีนอนบาห์เรน 8 วัน 6 คืน สายการบินGULF AIR (GF)
ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนําโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้ น
แถมฟรี!! ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทาํ มาจากทับทิมหรือแอปเปิ้ ล ท่านละ 1 กล่อง
****(สงวนสิทธิ์สาํ หรับกรุป๊ ที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น)****
พักโรงแรมระดับ 4-5ดาว ตลอดการเดินทาง
บินตรงกับสายการบินประจําชาติ GULF AIR
พักโรงแรมสไตล์ถ้าํ 1 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ- นอนบาห์เรน
2 บาห์เรน- เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า
เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงาน
3 ทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมือง
เครื่องปั้ นดินเผา เอวานอส-ระบําหน้าท้อง
OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขา
4
นกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้ า-เมืองคอนยา-แวะชม

กลา
คํา่
งวัน
✈ ✈
✈ ✈ O

โรงแรมที่พกั
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LYCUS RIVER
THERMAL
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เช้า
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CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมือง
โบราณเอฟฟิ ซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-สุเหร่าสีน้าํ เงิน –ฮิปโปโดรม
6
– สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – สไปซ์มาร์เก็ต
7 อิสตันบูล-บาห์เรน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
8 กรุงเทพฯ
5

O

O

O

MARTI BEACH
HOTEL

O

O

O

PARK INN HOTEL

O ✈ ✈
✈ ✈ ✈

-

วันที่แรก

กรุงเทพฯ

15.00 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์
P สายการบิน กัลฟ์ แอร์ (GULF AIR) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่บาห์เรน โดยสายการบิน กัลฟ์ แอร์ เที่ยวบินที่ GF153 ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 7 ชั ่วโมง
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางไปโรงแรม เพื่อพักผ่อน
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

17.30 น.
20.40 น.
คํา่

(-/-/D)

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : ต้องแยกสัมภาระเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับพัก 1 คืน ในบาร์เรน ถือขึ้ นเครื่องนํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

วันที่สอง

บาห์เรน - อิสตันบูล- เมืองหลวงอังการ่า (B/-/D)

เช้า
09.30 น
13.50 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังกรุงอิสตันบูล. ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ GF043 (ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ช.ม.)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น นําทุกท่านเดินทางเข้าสูเ่ มืองอังการ่า
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL 2000หรือเทียบเท่า

คํา่

วันที่สาม

ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบําหน้าท้อง

(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง 30 นาที ระหว่างทางนําท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ าทุ ก ท่ านสู่ นครใต้ดิ น (UNDERGROUND CITY) ที่ ได้รับ การขึ้ นทะเบี ยนจากองค์ก ารยู เนสโกเป็ น
มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุ รกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็ นสถานที่ที่ผูน้ ั บถือศาสนา
คริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ตอ้ งการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมี
ความกว้างและสูงขนาดเท่ าเรายื นได้ ทําเป็ นห้อง ๆ มีท้ังห้องครัวห้องหมัก ไวน์ มี โบสถ์ ห้องโถงสําหรับ ใช้
ประชุ ม มี บ่ อนํ้ าและระบบระบายอากาศที่ ดี แต่ อากาศค่ อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึก และทางเดิ น บางช่ว ง
ค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

จากนั้นนําท่านเข้า ชมโรงงานทอพรมสิ่งท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็ นพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้ อ
ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นําท่านชมวิวหุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley)เป็ นหุบเขาที่ถูกธรรมชาติสร้างสรรค์เป็ น
รูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ ที่สวยงามและคล้ายคลึงกับพื้ นผิวบนดวงจันทร์ ซึ่งรอบๆบริเวณนี้ เต็ มไปด้วยหินรูปทรง
ต่างๆ จํานวนมาก โดยธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างขึ้ น เช่น รูป อูฐ, งู, แมวนํ้า, พระแม่มารีย์ และ ภูมิประเทศบริเวณ
นี้ เป็ นสีชมพู เป็ นเอกลักษณ์และเป็ นจุดเด่นที่ทาํ ให้ หุบเขาแห่งนี้ มีชื่อเสียง เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่
อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่
อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ ่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่ สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้ นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทํา
หน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย

จากนั้นนําท่านแวะชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้าและของที่ระลึก

คํา่

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Danceเป็ นการเต้นรําที่เก่าแก่อย่างหนึ่ งเกิด
ขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิ เตอร์เรเนี ยนนั กประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่า
ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที่ได้อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทํา
ให้ระบําหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้อง
ตุรกีในปั จจุบนั (ในช่วงเทศกาลโควิด การแสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมสไตล์ถ้าํ !! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมสไตล์ถ้าํ ประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ซึ่งสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็ นสไตล์ถ้าํ ประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า**

วันที่สี่

OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้ า
เมืองคอนย่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ (Optional Tour) **

1.บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour)** สําหรับท่านที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ
จําเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมือง

คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบ่ นบอลลูน
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้ นบอลลูนท่านละ 250-300เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)ขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล
โปรดทราบประกันอุบตั ิเหตุที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และ เครื่อง
ร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน **
หมายเหตุ: เนื่องจากช่วงนี้ เป็ นช่วงไฮซีซั ่นจึงมีความต้องการในการขึ้ นบอลลูนของนักเที่ยวเป็ นจํานวนมาก เพื่อมีโอกาส
ในการขึ้ นบอลลูน รบกวนแจ้งความประสงค์และชําระค่าบอลลูนพร้อมการจองทัวร์จองการขึ้ น
2.รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour)** สําหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม
จําเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปา
โดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยูบ่ นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
นัง่ รถจี๊บอยูท่ ี่ท่านละ ประมาณ 120-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)ขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั ิเหตุที่
รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่ รถจี๊บ ดังนั้นขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน **
** คําแนะนํา **
- เนื่ องด้วยข้อกําหนดของเวลา ท่านจําเป็ นต้องเลือกซื้ อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ ง
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบตั้งแต่
ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่ กรณีใดๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- สําหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจําเป็ นต้องพักผ่อนรอคณะอยูท่ ี่โรงแรมที่พกั

นํ า ทุ ก ท่ า นชมวิ ว หุ บ เขานกพิ ร าบ (Pigeon Valley)เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ อี ก แห่ ง หนึ่ งของเมื อ ง
Cappadogiaซึ่งมีจุดชมวิวที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผา ที่ชาวเมืองในสมัยโบราณได้ขุดเจาะเป็ นรู เพื่อให้นกพิราบได้
เข้าไปทํารังอาศัยอยู่มากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็ นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยว นิ ยม มาชมวิว ถ่ายรูป ที่นี่
เป็ นอย่างมากเมื่อได้มาเที่ยวที่เมือง คัปปาโดเกีย
ต่อมานํ าทุ กท่านเยี่ยมชม ปล่องไฟนางฟ้ า (Fairy Chimney)ซึ่งเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่ งใน
เมืองคัปปาโดเกีย มีลกั ษณะเป็ น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายเห็ด เกิดจากการกัดเซาะ
จาก ลม ฝน โดยธรรมชาติ เป็ นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างในปั จจุบนั

กลางวัน

คํา่

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40ชั ่วโมงระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ที่ พักของกองคาราวานใน
สมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้ น นํ าทุ ก ท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดิ น ทาง 4.50 ชัว่ โมง (395
กิโลเมตร) เมืองที่ มีน้ ํ าพุ เกลื อแร่รอ้ นไหลทะลุ ขึ้นมาจากใต้ดินผ่ านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMALHOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้

เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส
-วิหารเทพีอาร์เทมิส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้ อผ้า
เป็ นต้น เป็ นสินค้าที่ผลิ ตด้วยคอตตอน100% จากนั้ นนํ าท่านชม ปราสาทปุ ยฝ้ าย ผลจากการไหลของนํ้ าพุ
เกลือแร่รอ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของนํ้าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทํา
ให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สมั ผัสเมืองเฮียราโพ
ลิสHIERAPOLISเป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นนํ้าพุเกลือแร่รอ้ นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน
การรัก ษาโรคเมื่ อเวลาผ่ านไปภั ย ธรรมชาติ ได้ทํ าให้เมื อ งนี้ เกิ ด การพังทลายลงเหลื อ เพี ย งซากปรัก หัก พัง
กระจายอยู่ทัว่ ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิ มเคยเป็ นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิ เธี ยร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณเป็ นต้น

(B/L/D)

กลางวัน

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50
ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่ สําคัญ ทางการค้าอีก เมื องหนึ่ งของตุ รกี ที่ เป็ นสถานที่ ต้ังของโบราณสถานที่ สําคัญ สิ่ ง
มหัศจรรย์ยุคโบราณ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าทุ กท่านเดิ นทางสู่ เมื องโบราณเอฟฟิ ซุส(EPHESUS) เมืองโบราณที่ มีการบํารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี เมือง
หนึ่ ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่
6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลัง
เมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหิน
อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็ มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่ แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรง
ละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นํ าท่านชม ห้องอาบนํ้า
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุด
โบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนั งสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที่มีความ
อ่อนหวานและฝี มือประณีต
จากนั้ นแวะถ่ายรูปวิหารเทพีอาร์เทมิ สโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
ที่ปัจจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้
นํ า ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป มั ส ยิ ด อิ ส เบ ISA BEY MOSQUEเป็ นหนึ่ งในตั ว อย่ า งที่ ดี แ ละสํ า คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ งสะท้อ นถึ ง
จุดสิ้ นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ ยังเป็ นที่ประทับของ
มัสยิดเมยยาดในดามัสกัสมัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้ นบนเนิ นเขาตะวันตกของเขา Ayasulukที่มองเห็น
พื้ นที่และมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่

คํา่

จากนั้น นําท่านซื้ อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKISH DELiGHT) ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั MARTI BEACH HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-อิสตันบูล -สุเหร่าสีน้ าํ เงิน ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟี ย
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางชม โรงงานเครือ่ งหนัง ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการ
เป็ นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอัธยาศัย

กลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุ คกลาง ปั จจุบันเป็ นที่ ป ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดี ตเป็ นโบสถ์ท างศาสนาคริสต์พ ระเจ้า
จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็ นโบสถ์ของ
ศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือ
ศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยนมีอํานาจเหนื อตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์
เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435)
พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มี
การเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยใน
สภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุรกี และเป็ นผู้
นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม

ชมสุเหร่าสีน้ าํ เงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN AHMET MOSQUEถือเป็ นสุเหร่าที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุด
ยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ย
ผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้
เวลาในการก่ อสร้างนานถึ ง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุ ลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan
Ahmed นั้นเอง

จากนั้ นนํ าทุกท่านสู่ จัตุรสั สุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิจกรรม
ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลาง
เป็ นที่ต้งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ ใช้
เป็ นที่ จัดงานพิ ธีแ ต่ในปั จจุบันเหลื อเพี ยงพื้ นที่ ลานด้านหน้ ามัสยิ ดสุ ลต่านอะห์เมตซึ่งเป็ นที่ ต้ังของเสาโอเบ
ลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ
เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7

นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อของฝากได้ใน
ราคาย่ อ มเยาว์ ไม่ ว่ า จะเป็ นของที่ ร ะลึ ก เครื่ อ งประดั บ ชา กาแฟ ผลไม้อ บแห้ง ของหวานขึ้ นชื่ อ และถั ว่
หลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา่

วันที่เจ็ด

กรุงอิสตันบูล -บาห์เรน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ GF044
เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน) ใช้เวลา 4.20 ช.ม.
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ GF152 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั ่วโมง 20 นาที
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.50 น.
19.00 น.
22.20 น.

วันทีแ่ ปด

บาห์เรน-กรุงเทพฯ

(-/-/-)

09.30 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ไฟล์ทขาไป BKK – BAH GF 166 16.50-20.05
ไฟล์ทขากลับ BAH –BKK GF 165 23.50-15.35+1

พักเดี่ยวเพิ่ม

16-23 ต.ค. 65
17-24 ต.ค. 65
21-28 ต.ค. 65

37,988 บาท

9,500 บาท

36,988 บาท

9,500 บาท

UPDATE 09 JUN 2022
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 20 ท่านขึ้ นไป**
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตาม
ธรรมเนียมค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)รวมไป
ถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศตุรกี (อย่างใด อย่างหนึ่ง)
วัคซีน พาสปอร์ตhttps://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบ 2 โดส (ให้ E-Vaccine จากแอพหมอพร้อมได้)
ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชั ่วโมง)
หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade)หรือ
เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
 ค่าภาษีน้ ํามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ าธรรมเนี ย มการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท ้องเครื่อ งบิ น โดยสายการบิ น GULF AIR อนุ ญ าตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ 1 ใบ โดยมีน้าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณี ที่โรงแรมมีหอ้ งพัก 3
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครองอาหาร
เป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยที่ทาํ จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ
Optional Tour ขึ้ นอยูก่ ับดุลยพินิจของท่าน**
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOYของแต่ละโรงแรม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน
ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)รวมไปถึงเด็กอายุ
มากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซ่า กรณี ผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนั งสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ
และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อขอคําแนะนําในการยื่นคําร้องขอวีซ่า
เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจอง พร้อมชําระเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง
ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดิ นทางในพีเรียดเดิ ม
ท่านจําเป็ นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด
ทางบริษัทมีที่นัง่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัต
ฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนาม
ในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านั้ น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
2.
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนิ นการแทนผูเ้ ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ
เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวนั เดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จา่ ยตามจริงมากกว่า
กําหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม่ ที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั เป็ นต้น **
3.
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.
สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ ดินทางไม่ถึงตามจํานวน
ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่ อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อให้
คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10
วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก

5.

6.

ทางนั กท่องเที่ ยวหรือเอเย่นต์ทุ กท่านยินดี ที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนิ นการต่อไป
ในกรณีที่ลูกค้าดําเนิ นการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ ง ยกเว้นในกรณี ท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุ มัติจากทางสถานทูต กรณี นี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด
โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษทั

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ
2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็ น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพัก เป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง
(Single) ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าบริการเพิ่มตามจริงที่ เกิดขึ้ นจากนั กท่องเที่ ยวหรือ
เอเย่นต์
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตาํ ่
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ที่นัง่ บนเครื่องบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผูเ้ ดินทางที่มาด้วยกัน ได้นัง่ ด้วยกัน หรือ ใกล้กนั
ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้
2. กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณี ที่แจ้งล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหม่ที่ตอ้ งการ เพราะเมนู เก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี ตอ้ งการ Upgrade เป็ น ชั้นธุ รกิ จ
(Business Class) กรุ ณ าติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ เป็ นกรณี พิ เศษ กรณี นี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษั ท ฯ ออกบัตรโดยสาร
พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้น
ประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งนี้ การตัดสินใจ ขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่สายการบินเป็ นสําคัญ

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่ องจากเป็ นบัตรโดยสารชนิ ดราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ป ราคาประหยัดที่สุด)
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั ่วไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณี ที่ท่านถือ
หนั งสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ํ าเงินเข้ม) หนั งสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดิ นทางไปพร้อม
คณะทัวร์อนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุ ญาตการใช้
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั ่งประเทศไทยขาออก
และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ นในส่วนนี้
และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนั งสือเดิ น
และ หน้าวีซ่ามาให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิ วตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน
ค่าภาษีน้ ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนสูงขึ้ น
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตั ิภยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชาํ ระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่
คู่คา้ ตามหลักปฏิบตั ิเท่านั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกัน
ทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
11. สิ่งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
12. คณะทั วร์นี้ เป็ นการชําระค่ าใช้จ่ ายทั้ งหมดแบบผู ก ขาดกับ ตั ว แทนบริษั ท ที่ ได้รับ การรับ รองอย่ างถู ก ต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี ที่
ท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ ง ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขึ้ นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกับผูเ้ ดินทาง กรณี ที่เกิด
เหตุการณ์นี้ขึ้ น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

***หมายเหตุ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี
นี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า 20 ท่าน หรือตํา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่านํ้ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ
เรียกเก็บ

