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ตุรกี สุ ดปัง!! จองกับเรา มีทนี่ ั่งแน่ นอน ล้ าน%
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TURKEY

 อิสตันบลู (ISTANBUL) ❖ สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย ❖ ฮิปโปโดรม ❖ สุเหร่าสีน้ าเงิน ❖ พระราชวังทอปกาปี
 อังการา (ANKARA) ❖ เมืองหลวงประเทศตุรกี
 คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)❖นครใต้ดินคาร์ดคั ❖พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่❖หุบเขาพาซาแบค
 ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ❖ ปราสาทปุยฝ้ าย ❖ เมืองโรมันเฮียราโพลิส
 คูซาดาซี (KUSADASI) ❖ บ้านพระแม่มารี ❖ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส

เดินทางโดยสายการบิน MAHAN AIR (W5)
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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ ำน) – สนำมบินอิสตันบูล (ตุรกี)

06.00 น.

คณะพร้ อมกันณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 8 เคำน์ เตอร์ M สำย
กำรบินมำฮำนแอร์ (W5) มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเตหะรำน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์ เทีย่ วบินที่ W5 050
ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ ำน) จากนั้นรอต่อเครื่ องเพื่อเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินมำฮำนแอร์ เทีย่ วบินที่ W5 114
เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี นาท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรี ยบร้อย (เวลำประเทศตุรกีช้ำกว่ ำประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง)
อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
 ทีพ่ กั PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

09.20 น.
14.10 น.
17.15 น.
19.00 น.
ค่ำ

(-/-/-)

วันทีส่ อง อิสตันบูล(ประเทศตุรกี) – สุ เหร่ ำเซนต์ โซเฟี ย – ฮิปโปโดรม – สุ เหร่ ำสี น้ำเงิน – พระรำชวังทอปกำปี –
เมืองอังกำรำ
(B/-/D)
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ข้ อกำหนด โปรดแต่ งกำยด้ วยชุดสุ ภำพ สำหรับกำรเข้ ำชมสุ เหร่ ำและจำเป็ นต้ องถอดรองเท้ ำก่ อนเข้ ำชม ** **
สุ ภำพสตรี ควรสวมกำงเกงขำยำวคลุมข้ อเท้ ำ เสื้อแขนยำวคลุมข้ อมือ มิดชิดไม่ รัดรู ปและเตรียมผ้ ำสำหรับคลุมศีรษะ :
👳 สุ ภำพบุรุษควรสวมกำงเกงขำยำวและเสื้อแขนยำว ไม่ รัดรู ป : 🧕

☞ ชม สุ เหร่ ำเซนต์ โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรื อชื่อในปัจจุบนั คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟี อา หรื อ
ฮาเจียโซเฟี ย HAGIA SOPHIA MUSEUMสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ 7 ใน 1
ศาสนานิกายออร์ โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็ นผูส้ ร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวด
มนต์ของชาวมุสลิมและกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง.
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☞ ชม จัตุรัสสุ ลต่ ำนอะห์ เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุ สเพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิ จกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมา
ในสมัย ของจัก รพรรดิ ค อนสแตนติ น ฮิ ป โปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็ นที่ ต้ งั แสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรี ก
โบราณในสมัยออตโตมันสถานที่ แห่ งนี้ ใช้เป็ นที่ จดั
งานพิ ธี แต่ ในปั จจุ บนั เหลื อเพียงพื้นที่ ลานด้านหน้า
มัสยิดสุ ลต่านอะห์เมตซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเสาโอเบลิกส์ 3
ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโม
ซิ สที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ
เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7
☞ ชม สุ เ หร่ ำสี น้ ำ เงิ น (BLUE MOSQUE) หรื อ
SULTAN AHMET MOSQUE ถื อ เป็ นสุ เหร่ าที่ มี
สถาปั ตยกรรมเป็ นสุ ดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออต
โตมั น และไบเซนไทน์ เพราะได้ ร วบรวมเอา
องค์ ป ระกอบจากวิ ห ารเซนต์ โ ซเฟี ยผนวกกั บ
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิ ม ถื อว่าเป็ นมัสยิดที่
ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรื อนแสน ใช้เวลา
ในการก่อสร้ างนานถึ ง .ศ.ปี ระหว่าง ค 71609-1616
โดยตั้งชื่ อตามสุ ลต่านผูส้ ร้ างซึ่ งก็คื อ Sultan Ahmed
นั้นเอง
☞ ชม พระรำชวังทอปกำปี (TOPKAPI PALACE) ปั จจุบนั คือพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ในนครอีสตันบูล เป็ นสถานที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสุ ลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน สามารถพิชิตกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลไว้ได้ จึง
มีคาสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่และให้ชื่อพระราชวังแห่งใหม่น้ ี วา่ พระราชวังวังนิ วอิมพีเรี ยล เวลาผ่านไปด้วย
การบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง โดยพระราชวังวังนิวอิมพีเรี ยล (IMPERIAL NEW PALACE) ยังคงถูกใช้เป็ นคลังของ
จักรวรรดิ, ห้องสมุด และโรงเหรี ยญกษาปณ์ และถูกตั้งชื่อใหม่วา่ ทอปกาปี (TOPKAPI) ซึ่ งมีความหมายว่า ประตูปืน
ใหญ่ และต่อมาถูกเปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ ปั จจุบนั ยัง
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของประวัติศ าสตร์ อิส ตันบูล ที่ ไ ด้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก
พระราชวัง แห่ ง นี้ สามารถมองเห็ น ช่ อ งแคบบอส
ฟอรั ส โกลเดนฮอร์ น แล ะทะเลมาร์ ม าร่ า ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน และในช่วงที่เจริ ญสู งสุ ดของอาณาจักรออตโต
มัน พระราชวัง แห่ ง นี้ มี ร าชวงศ์แ ละข้า ราชบริ พ าร
อาศัย อยู่รวมกันมากถึ ง สี่ พ นั กว่า คน นาท่ า นเข้า ชม
ส่ วนของท้องพระโรงที่เป็ นที่จดั แสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของเครื่ องใช้ส่วนพระองค์เครื่ องเงินต่างๆ มากมาย
IST8D6NW5_ 3 TURKEY ISTANBUL CAPPADOCIA PAMUKKALE 8 วัน 6 คืน BY W5 AUG-OCT 2022

4

อิสระอำหำรกลำงวัน ณ SULTAN AHMED SQUARE
☞ เดิ นทางสู่ เมื อ งอังกำรำ (ANKARA) เมื องหลวงของประเทศตุ รกี เมื องที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ สองรองจากอิ ส
ตันบูล มีความสาคัญทั้งทางธุ รกิจและอุตสาหกรรม เป็ นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกีและเป็ นที่ต้ งั ของสถานทูตประเทศ
ต่างๆ ศูนย์กลางของการค้าขาย ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ
 ทีพ่ กั ICKALE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม เมืองอังกำรำ – เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA) – ทะเลสำบเกลือ – นครใต้ ดินชำดัค – หุบเขำอุซิ
ซำร์ – หมู่บ้ำนอวำนอส - ชมโชว์ ระบำหน้ ำท้ อง (BELLY DANCE)
(B/L/D)
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
☞ เดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปำโดเกี ย (CAPPADOCIA) มาจากภาษาเปอร์ เ ชี ย คัต ปาตุ ก า (KATPATUKA) เมื อ ง
มหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค .ศ.1985 ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ๆ เคยเป็ น
ภูเขาไฟมาก่อน ชื่ อ เออร์ ซีเยส (ERCIYES) เมืองนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทบั
ถมกันเป็ นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็ นหิ น ผ่านลม,ฝน,พายุ ปั จจุบนั เกิดเป็ นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตา
จนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์ของเมืองนี้ คือเป็ นจุดขึ้นบอลลูนที่มีววิ สวยงาม
ที่ สุ ด ระหว่ า งทาง
แวะถ่ายรู ป ทะเลสำบเกลือ (LAKE TUZ) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในตุรกีและ
เป็ นหนึ่งในทะเลสาบน้ าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
☞ ชม นครใต้ ดินชำดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2-3 พันปี ก่อนคริ สตกาล ชาวคัปปาโดเชีย
ได้มีการสร้ างเมืองใต้ดินเพื่อเป็ นหลุ ม หลบภัยจากการบุ ก รุ ก
ของชาวโรมัน ขุด เจาะไปเรื่ อ ยๆ จนใต้พ้ื น ดิ น คัป ปาโดเชี ย
กลายเป็ นเมื องอี ก หลายๆ เมื อง ภายในมี ท้ งั โบสถ์ค ริ ส จัก ร
โรงเรี ย นสอนศาสนา โรงเก็ บ ไวน์ คอกไม้ บ่ อน้ า ห้อง โถง
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ
และยัง มี อี ก หลายส่ วนที่ ย งั ไม่ ไ ด้ขุ ดค้น ให้ ท่ า นได้ช มความ
มหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึง
เวลาอันสมควร.
แวะถ่ายรู ป หุบเขำอุซิซำร์ (UCHISAR VALLEY) หุ บเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งหุ บเขา
ดังกล่าวมีรูพรุ น มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อยูอ่ าศัย.
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☞ แวะถ่ายรู ป หมู่บ้ำนอวำนอส (AVANOS) หมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับเครื่ องปั้ นดินเผา อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน
ถ้วย,ชาม,ไห,โอ่ง,แจกันและเครื่ องประดับบ้าน.
ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
หลังรับประทานอาหาร ☞ ชมกำรแสดงพื้นเมือง+เครื่ องดื่มท้ องถิ่น ระบำหน้ ำท้ อง (BELLY DANCE) โชว์
ท้องถิ่นที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรกี (หมำยเหตุ กำรแสดงโชว์ พนื้ เมืองขึน้ อยู่กับสถำนกำรณ์ ณ ปั จจุบัน
หำกมีกำรยกเลิกกำรแสดงทำง บ.ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งยกเลิกโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ)
 ทีพ่ กั FOSIL CAVE HOTEL (โรงแรมถำ้ ) หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

เมืองคัปปำโดเกีย – * OPTION TOUR ขึน้ บอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย * –พิพธิ ภัณฑ์ กลำงแจ้ งเกอเรเม่
– หุบเขำนกพิรำบ – หุบเขำพำซำแบค – เมืองคอนย่ ำ – คำรำวำนซำรำย – เมืองปำมุคคำเล่
(B/L/D)

เช้ ำมืด

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม)
OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ้ น บอลลู น ชมเมื อ งคั ป ปำโดเกี ย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW) ☂ ขึ้ น บอลลู น
สั ญลักษณ์ ของตุ รกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมื องคัปปาโดเกี ย พาโนราม่าวิว ชมเมื องอารยธรรม
โบราณ เมืองแห่ งมนต์เสน่ ห์ สัมผัสบรรยากาศมุมสู ง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว ☂ (ค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนสำมำรถติดต่ อ
สอบถำมจอง OPTION และชำระเงินได้ ที่หัวหน้ ำทัวร์ ประมำณ 230 USD/ท่ ำน *กำรขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภำพ
อำกำศทีเ่ หมำะสม* โดยจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ)

⭕⭕
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เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
☞ ชม พิพิธภัณฑ์ กลำงแจ้ งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานที่แห่ งนี้ เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ า
หิ นหลายลูกเพื่อทาเป็ นโบสถ์สาหรับเป็ นศูนย์รวมของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาคริ สต์ เป็ นถิ่ นฐานที่ต้ งั ของผูค้ นตั้งแต่ก่อน
คริ สตกาลและยังเป็ นสถานที่ซ่ ึ งชาวคริ สเตียนยุคแรกใช้หลบหนี ภยั การล่าสังหารจากจักวรรดิ โรมัน ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค .ศ.1985 ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์แบบเปิ ดที่แสดงเรื่ องราวชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวคัปปาโดเชียน (CAPPADOCIAN)

เทีย่ ง

☞ แวะถ่ายรู ป หุบเขำนกพิรำบ (PIGEON VALLEY) จุดชมวิวอยูต่ รงบริ เวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะ
เป็ นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทารังอาศัยอยู่ ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อนามูลมาทาเป็ นปุ๋ ยบารุ งต้นไม้ จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ )UCHISAR CASTLE) และยังมีตน้ ไม้จาลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสี ฟ้าแขวนอยูโ่ ดด
เด่น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย.
☞ แวะถ่ายรู ป หุบเขำพำซำแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหิ นแปลกตารู ปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยูบ่ นสุ ด
อดี ตเมื่อ 1,500 ปี ที่แล้วสถานที่แห่ งนี้ เคยเป็ นที่พานักของบาทหลวงไซมอนที่ เดิ นทางมาเพื่อปลี กวิเวก แสวงหาที่
ปฏิบตั ิธรรมและได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็ นที่นิยมสาหรับพระอีกหลายองค์ใน
เวลาต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS.
☞ เดิ นทางสู่ เมืองคอนย่ ำ (KONYA) ในอดี ตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจัก รเซลจุกเติ ร์ก .ศ.ค)1077-1118)
อาณาจักรแห่ งแรกของชาวเติ ร์กในตุ รกี หรื อที่ยุคนั้นเรี ยกอนาโตเลี ย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ คนส่ วนใหญ่มี
อาชี พทานา มีการปลูกฝิ่ นและผลไม้อร่ อย เมืองนี้ มีประวัติที่เก่าแก่มาก เป็ นที่ต้ งั ของสุ สานเมฟลานา ผูร้ ิ เริ่ มการทา
สมาธิ แบบเป็ นวงกลม ในแต่ละปี จึงมีผแู ้ สวงบุญมาเยือนที่นี่กนั เป็ นจานวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3
ชม.) ระหว่ า งทาง แวะถ่ า ยรู ป คาราวานซาราย
(CARAVANSARAI) ที่พกั ของกองคาราวานในสมัย
โบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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☞ เดิ นทางสู่ เมื อ งปำมุ ค คำเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปรำสำทปุ ยฝ้ ำย (COTTON CASTLE) อยู่ใ นเมื องชื่ อ
เดียวกัน จังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็ นเนินเขาหิ นปูนสี ขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สู ง 160 เมตร เกิ ด
จากน้ าพุร้อนที่นาแคลเซี ยมคาร์ บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกร่ วมกับฮี
เอราโปลิสซึ่ งเป็ นเมืองโบราณที่ต้ งั อยูบ่ นปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
 ทีพ่ กั LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ ำ

เมืองปำมุคคำเล่ – เมืองคูซำดำซี – เมืองเฮียรำโพลิส – ปรำสำทปุยฝ้ ำย – บ้ ำนพระแม่ มำรี – เมืองโบรำณ
เอฟฟิ ซุส
(B/L/D)

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
☞ เดินทางสู่ เมืองคูซำดำซี (KUSADASI) เมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่ งของตุรกี ที่เป็ นสถานที่ ต้ งั ของ
โบราณสถานที่สาคัญสิ่ งมหัศจรรย์ยคุ โบราณ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
☞ ชม เมืองเฮียรำโพลิส (HIERAPOLIS) เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริ เวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่ ร้อนซึ่ งเชื่ อ
กันว่ามีสรรพคุ ณในการรักษาโรคเมื่ อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมื องนี้ เกิ ดการพังทลายลงเหลื อเพีย งซาก
ปรักหักพังกระจายอยูท่ วั่ ไป เช่นโรงละครแอมฟิ เธี ยร์ เตอร์ ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุ สานโรมันโบราณ.
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☞ ชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย (Pamukkale) น้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นแร่ หินปูนผสมอยู่ในปริ มาณที่ สูงมากไหลลงมาจากภูเขา ที่ ต้ งั อยู่ห่างออกไปทางทิ ศ ”คาลดากึ “
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 อันสวยงามแปลกตาที่ โดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ จนทาให้ปามุ คคาเล่ และเมื องเฮียราโพลิ ส
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค .ศ.1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน้ าหิ นปูนธรรมชาติตดั กับหน้าผาที่กว้างขวางมีลกั ษณะสวยงามมหัศจรรย์แตกต่างออกไปมากมายคล้ายหิ มะ
ก้อนเมฆหรื อปุยฝ้ ายน้ าแร่ มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซี ยส อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลาอันสมควร

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
☞ ชมบริ เวณภายนอก บ้ ำนพระแม่ มำรี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย ์ โดยแม่ชีตาบอด
ชาวเยอรมัน ชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย
สถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นหาบ้านหลัง
นี้ จนพบในปี ค .ศ.1891 ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ปั จจุบนั
บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเน
ดิกส์ที่ ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ 6.
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☞ ชม เมืองโบรำณเอฟิ ซุ ส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่อยูข่ อง
ชาว (Ionia) จากกรี ก ซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาล ต่อมาถูกรุ กราน
เข้ายึดครองโดยพวกเปอร์ เซี ยและกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์ มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟ
ฟิ ซุ ส ขึ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน ชม ห้ องอำบน้ำแบบโรมันโบรำณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลื อ
ร่ องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสื อไว้ได้เป็ นอย่างดี
ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณี ต.
ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
 ทีพ่ กั MARTI BEACH HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ก

เมืองคูซำดำซี – วิหำรอะโครโปลิส – เมืองอิสตันบูล – ตลำดเครื่องเทศ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
☞ เดินทางสู่ วิหำรอะโครโปลิส แห่ งเพอร์ กำมอน (PERGAMON ACROPOLIS) อะโครโปลิส ตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง
ในเมือง เพอร์ กามอน ถูกก่อตั้งและรุ่ งเรื องที่สุดในสมัยพระเจ้า อูมาเนสที่ 1 (EUMENENES I ) แห่ งราชวงศ์เพอการ์
มาเน่ (PERGAMANE) ระหว่าง 263-241 ก่อนคริ สตกกาล ที่นี่ได้กลายเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโลกสมัย
โบราณ ต่อมาพระเจ้า แอททาลุสที่3 (ATTALIS III) ทรงยกเมืองให้แก่อาณาจักรโรมันเมื่อ 133 ปี ก่อนคริ สตกาลและ
ได้กลายเป็ นเมืองหลวงของแคว้นเอเชี ยภายใต้อาณาจักรโรมัน ขึ้นสู่ ภูเขาสู งสัมผัสกับบรรยากาศและซากบางส่ วน
ของเมืองที่ยงั หลงเหลืออารยธรรมโบราณให้ได้ชม ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารแห่ งนี้ สมควรแก่นาท่านเดินทางสู่ อิส
ตันบูล
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เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
☞ เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เมืองสาคัญอันดับ 1ของประเทศ เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิ ล เป็ นเมือง
ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ ริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมือง
สาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ งั อยูใ่ น 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนา
โตเลี ย) ซึ่ งในอดี ตอิสตันบูลเป็ นเมือ งสาคัญของชนเผ่าจานวนมากในบริ เวณนั้น จึ งส่ งผลให้อิสตันบูลมี ชื่อเรี ยก
แตกต่างกันออกไป (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.)
☞ สู่ ตลำดเครื่องเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยูใ่ กล้กบั สะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็ นตลาด
ในร่ มและเป็ นตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในอิสตันบูล สิ นค้าส่ วนใหญ่คือเครื่ องเทศเป็ นหลัก ทั้งยังมีถวั่ ชนิ ดต่าง ๆ
รังผึ้ง น้ ามันมะกอก ไปจนถึ งเสื้ อผ้าเครื่ องประดับ ฯลฯ อิสระช้อปปิ้ ง อิสระอำหำรค่ำ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
หมาย

 ทีพ่ กั PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ด เมืองอิสตันบูล – สนำมบินอิสตันบูล (ตุรกี) – สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ ำน)
เช้ ำ
12.15 น.
16.45 น.
22.10 น.

(B/-/-)

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังรับประทำนอำหำรนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุ งเตหะรำน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์ เทีย่ วบินที่ W5 117
ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ ำน) จากนั้นรอต่อเครื่ องเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมำฮำนแอร์ เทีย่ วบินที่ W5 051

วันทีแ่ ปด สนำมบินสุ วรรณภูมิ
07.25 น.

เดินทางถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.
**********************************************

ร้ ำนช้ อปปิ้ ง : ระหว่ำงทำงแวะร้ ำนช้ อปปิ้ ง โรงงำนพรม , โรงงำนจิวเวอร์ รี่ , เครื่องปั้นดินเผำ , โรงงำนเครื่องหนัง , ร้ ำนขนม
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หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ ท่องเทีย่ วสำมำรถเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ ำ
ทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถำนที)่ เป็ นผู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสม *กรณีทบี่ ำงรำยกำรไม่ สำมำรถเป็ นไปตำมโปรแกรมทีก่ ำหนดได้
เนื่องจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ ละสถำนที่น้ันๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็ นรำยกำรหรือพำหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ.
*ร้ ำนอำหำรปรั บตำมควำมเหมำะสมของเส้ นทำงทัวร์ หำกต้ องกำรตำมรอยเพจมูมมำม ซึ่ งอยู่นอกเหนือรำยกำรทัวร์ ท่ ำนสำมำรถตำมรอยเพจ
มูมมำมได้ ในช่ วงเวลำอิสระของรำยกำรทัวร์ *

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดวันเดินทำง สิงหำคม-ตุลำคม 2565
พุธ – พุธ

24-31 สิงหำคม 2565

พุธ – พุธ

07-14 กันยำยน 2565

พุธ – พุธ

21-28 กันยำยน 2565

พุธ – พุธ

05-12 ตุลำคม 2565

พุธ – พุธ

12-19 ตุลำคม 2565

พุธ – พุธ

19-26 ตุลำคม 2565

รำคำ / ท่ ำน
ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว

29,888
29,888
29,888
31,777
31,777
31,777

+6,000
+6,000
+6,000
+6,000
+6,000
+6,000

โปรแกรมทัวร์ ไม่ มรี ำคำเด็ก เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ
ทำรกต้ องมีอำยุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลับ
ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ นเฉพำะนักท่ องเทีย่ วชำวไทยเท่ ำนั้น* กรณีต่ำงชำติชำระเพิม่ 3,000 บำท
ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่ ำนละ 2,500 บำท หรือ 70 USD / ตลอดกำรเดินทำง / ต่ อท่ ำน
*ชำระทีส่ นำมบินก่อนออกเดินทำง*
ในส่ วนหัวหน้ ำทัวร์ แล้วแต่ ควำมพึงพอใจของท่ ำน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตำมมำตรฐำนกำรให้ ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน
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อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทาให้หอ้ งพักแต่ละประเภทไม่ได้อยูต่ ิดกันหรื ออยูค่ นละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็ น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริ มแบบพับ หรื อ SOFA
BED ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเป็ น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่วา่ กรณี ใดใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเรี ยกเก็บค่าบริ การค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผูเ้ ข้าพัก
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยบริ การและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์ เน็ต,ค่าซักรี ด,มินิบาร์ ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดิ นทาง,ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบิน
กาหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิ ดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว,ค่ากระเป๋ าเดิ นทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
 ค่ ำทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ ำนละ 2,500 บำท หรื อ 70 USD /ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ ำน ชำระที่สนำมบิน ณ วัน
เดินทำง
ส่ วนหัวหน้ ำทัวร์ แล้วแต่ ควำมพึงพอใจของท่ำน **ไม่ ได้ บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน
 ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
 ค่ ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทสี่ ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
 ค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริ ษัทฯไม่ ได้ จัดให้ แก่ ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชี พที่แฝงตัวเข้ ำ
มำในโรงแรมทีพ่ กั และเพือ่ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ ำห้ องพักสำหรับทุกท่ ำน)
 ค่ ำตรวจ RT-PCR TEST
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองกรุ ณา ชำระค่ ำมัดจำทัวร์ ท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขออนุญาต
ตัดที่นง่ั เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดิ นทางอย่างน้อย 35 วัน หาก
ท่านไม่ชาระเงินตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดิ นทางนั้น ๆ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ
ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
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2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
กำรยกเลิก
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงิ นล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนเงินค่ ำมัดจำหรือค่ ำทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
• ผูจ
้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ
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.

หมำยเหตุ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
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10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
13. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16. ทางบริ ษทั เริ่ มต้นและจบการบริ การที่สนามบินสุ วรรณภูมิกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศและจะสารองตัว๋
เครื่ องบินหรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

มำตรกำรท่ องเที่ยวแบบ NEW NORMAL
ก่อนออกเดินทำงออกนอกประเทศไทย
1. ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม
2. มีวคั ซี นพาสปอร์ ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรื อ ลิ้งค์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
3.ได้รับวัคซี นครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉี ดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉี ดวัคซี นไขว้ก็เข้าประเทศได้)
หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง)
4. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ที่ และผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับการฉี ดวัคซี น จะต้องมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็ นลบ ออกภายใน 72 ชัว่ โมง
ก่อนเดินทาง
5. กรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้าประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์ https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดิ นทางเข้าประเทศตุรกี 72 ชัว่ โมง
และต้องแสดงเอกสารที่ยนื ยันว่าลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

เดินทำงกลับเข้ ำประเทศไทย
สาหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อกลับภูมิลาเนาได้เลย โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนใดๆ
หมำยเหตุ : เงื่อนไขต่ ำงๆข้ ำงต้ นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทั้งนี้ทำงบริ ษัทฯ ยึด
ตำมประกำศของทำงรั ฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็ นหลัก ทำงบริ ษัทฯจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทำงเป็ น
สำคัญ *กรุ ณำอ่ ำนเงื่อนไขข้ อตกลงอย่ ำงละเอียดก่ อนทำกำรจองทัวร์ หรื อชำระเงิน* จำกนั้ นจะถือว่ ำผู้เดินทำงรั บทรำบตำม
ข้ อกำหนด หำกเกิดควำมเสี ยหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบทุกกรณี.
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