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จุดเด่นของรายการ
 ท่องเที่ยวอย่ างเจาะลึก มีเวลาในการชมอย่างครบครัน และเน้นการบรรยายชม
 โรงแรมทุกแห่งที่คัดสรรเฉพาะ 5 ดาว แต่ท่ีเป็ นพิเศษก็คือ โรงแรม RITZ CARLTON
ในอิ สตันบุล พัก 2 คืน
 อาหารที่คัดสรรเป็ นพิเศษโดยพยายามเน้นอาหารประเภทปลาและอาหารทะเลเป็ นหลัก
รวมทั้งอาหารไทยรสชาติไทยๆอี กด้วย
กาหนดการเดิ นทาง
16 – 25 พฤศจิ กายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ
20.30 น.
พบกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ROW U รหัส TK
(ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 10)
23.45 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 069 มุ่งตรงสู่ อิ สตันบูล หรือ กรุงคอนสแตนติ โนเปิ ล มหานคร
สองฝั ง่ ทวีป (เอเซีย-ยุโรป) เมือ งที่มคี วามงดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคสมัยของอาณาจักรโรมันนัน้
“อิสตันบูล”เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันทางภาคพืน้ ตะวันออกในนามของ “กรุงคอนสแตน
ติโนเปิ ล” คอนสแตนติโนเปิ ลคงความเป็ นเมืองคริสต์อยู่ถงึ วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1453 ก็ถูก
จักรพรรดิออตโตมัน (เมหะเมทที่ 2) บดขยีท้ ําลายลง และเปลีย่ นชื่อ “คอนสแตนติโนเปิ ล” มาเป็ น
“อิสตันบูล” (ISTANBUL)
วันที่สอง
06.05 น.
08.00 น.

09.10 น.
กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ – อิ สตันบูล – อิ สเมียร์ – คูชาดาซึ
ถึงอิสตันบูล นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TK 2312 สู่ เมืองอิ สเมียร์ (IZMIR) เมืองตากอากาศริมทะเลอีเจียน
ซึง่ ในสมัยโบราณกองทัพกรีกอันยิง่ ยงของอเล็กซานเดอร์มหา
ราชเคยขึน้ ฝั ง่ ทีน่ ่ี
ถึงเมืองอิสเมียร์ เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ เมืองคูชาดาซึ
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร ณ เมืองคูชาดาซึ (1)
นําชม เมืองเอฟพิ ซสั (CITY OF EPHESUS) เมืองโบราณ
ที่มกี ารบํารุงรักษาไว้อย่างดีท่สี ุดเมืองหนึ่ง เราจะนาท่ าน
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19.00 น.
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เดิ นบนถนนหิ นอ่ อนผ่านใจกลางเมืองเก่า ที่ สองข้างทางเต็มไปด้ วยซากสิ่ งก่อสร้างในยุค
2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้ง ทีส่ ามารถจุคนดูกว่า 30,000 คน ซึง่ ยังคงใช้งาน
จนกระทังทุ
่ กวันนี้ ห้องอาบนํ้าโรมันโบราณที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้ าให้เห็นอยู่ บ้าน
เศรษฐีสมัยก่ อนที่ใช้กระเบื้องหลากสีปูพ้นื อย่างสวยงาม ห้องสมุด
โบราณทีม่ วี ธิ กี ารเก็บรักษาหนังสือไว้ได้อย่างดี หลังจากนัน้ ชม บ้าน
ของพระแม่ ม ารี ซึ่ง เชื่อ กันว่ า พระแม่ม ารีเ คยพํานัก อยู่ท่ีน่ี กับ
เซนต์ จอห์ น หลัง จากที่พ ระเยซู ถู ก ตรึง กางเขนจนสิ้น พระชนม์
จากนั น้ น าท่ านชิ ม ขนมขบเคี้ ย วที่ เ ป็ นของพื้ นเมืองและชิ มชา
แอปเปิ้ ลที่ มี ชื่ อ เสี ย งของตุ ร กี
นํ า ท่ า นเข้า ที่พ ัก โรงแรม
CHARISMA DELUXE ระดับ 5 ดาว
รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม (2)
คูชาดาซึ – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (3)
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองทีม่ นี ้ําพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขน้ึ มาจากใต้ดนิ
แล้วผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนทีจ่ ะไหลลงไปสู่หน้าผา ผลจากการไหลของ
นํ้าพุเกลือแร่รอ้ นแห่งนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวราวหิมะเป็ นชัน้ ๆ ขวางทางนํ้าเป็ น
ทางยาวงดงามมาก แวะชมแฟชันโชว์
่
เครือ่ งแต่งกายทีท่ าํ ด้วยเครือ่ งหนังคุณภาพดี
เทียบเท่า
เครือ่ งหนัง แบรนด์ เนม ของยุโรป ทีโ่ รงงานเครือ่ งหนังแห่งนี้ผลิตเพื่อส่งออกไปยังยุโรป ท่าน
สมาชิกจะมีโอกาสซือ้ ชุดเครื่องหนังทีท่ ่านชอบได้ในราคาที่
ถูกกว่าซือ้ ในยุโรปอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน (4)
เดินทางต่อไปยังปามุคคาเล ระหว่างทางแวะชิ มน้าทับทิ ม
คัน้ สดๆ ถึงปามุคคาเล่ นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม DOGA
THERMAL หรือระดับเดียวกัน เชิ ญทุกท่านสนุกสนาน
กับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีของผิวพรรณ
รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม (5)

ปามุคคาเล่ – อิ สเมียร์
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (6)
(สาหรับท่ านที่สนใจจะมีประสบการณ์ ในการขึ้นบอลลูน สามารถติ ดต่อหัวหน้ าทัวร์ได้)
นําท่านชม เฮียราโปลิ ส (HIERAPOLIS) แหล่งโบราณสถานทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็ นมาเก่าแก่อกี แห่ง
หนึ่ง เฮียราโปลิส (HIERAPOLIS)สร้างขึน้ เพื่อเป็ นสถานทีบ่ าํ บัดรักษาโรคในปี 190 ก่อนคริสตกาล
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โดย “อูเมเนสที่ 2” (EUMENES II) กษัตริยแ์ ห่งเพอร์กามัน (PERGAMUN) ในยุคของกษัตริยอ์ ู
เมเนสนัน้ เมือ่ เฮียราโปลิสเจริญรุง่ เรืองมาก ภายใต้การปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์ เป็ น
ชุมชนใหญ่ของชาวยิว แต่ถูกรังควานโดยภัยธรรมชาติหลายครัง้ จนในทีส่ ุด ปี ค.ศ.1334 (หรือ
ประมาณ 656 ปี ทแ่ี ล้ว) เกิดภัยแผ่นดินไหวอีกครัง้ ทําให้ผคู้ นพากันอพยพออกจากพืน้ ทีน่ ้ไี ปจน
หมดสิน้ เหลือแต่เพียงซากปรักหักพังให้เราเห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้
รับประทานอาหารกลางวัน (7)
เดินทางสู่ เมืองอิ สเมียร์ นําชมตลาดเมืองอิสเมียร ซึง่ เป็ นเมืองท่าทีส่ ําคัญริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
มาตัง้ แต่ยคุ โรมัน นาท่านเดิ นชมตลาดเมืองอีสเมียร และ ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจ
จากนัน้ นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม SWISSOTEL หรือระดับเดียวกัน ในอิสเมียร์ จากนัน้ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม (8)
อีสเมียร์ – ชานัคคาเล่
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (9)
เดินทางเลียบชายฝั ง่ ทะเลเอเจียน สู่ เมืองชานัคคาเล่
(CANAKKALE)
ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ช่องแคบ ดาร์ดาแนลส์
(DARDANELLES) อันเป็ นช่องแคบอีกช่องแคบหนึ่งของ
ตุรกี ถัดจากช่องแคบบอสฟอรัส ในอดีตเป็ นสถานทีท่ ่ี
เกิดประวัตศิ าสตร์ทส่ี ําคัญของตุรกี กองทัพอันเกรียงไกร
ของจักรวรรดิออตโตมันได้มาข้ามแพทีน่ ่เี พื่อบุกไปยัง
ยุโรป ระหว่างทางนาท่ านชม เมืองโบราณเพอร์กามัม่ (PERGAMUM) อันเป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่
บนเนินเขาลูกหนึ่ง สภาพของบ้านเรือนทัวไปสร้
่
างด้วยหินอ่อน ประกอบด้วยวิหารแห่งทราจัน
และวิหารแห่งเอเธน่า พระราชวัง และอ่างเก็บนํ้า อโครโปลิสเจริญสูงสุดในยุคของ กษัตริย์ อู
เมเนสที่ 2 (EUMENES II) ประมาณ 197-159 ปี ก่อนคริสตกาล พระองค์ทรงสร้างวิหารแห่งเทพ
ซุส (ZEUS) โดยใช้วสั ดุหนิ อ่อนสวยงามและยังคงเหลือเป็ นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ใน
สภาพทีส่ มบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อ ทว่าถูกนักโบราณคดีชาวเยอรมันขโมยไปตัง้ อยูท่ พ่ี พิ ธิ ภัณฑ์เพอร์
กามัมที
่ น่ ครเบอร์ลนิ ตราบจนทุกวันนี้
รับประทานอาหารกลางวัน (10)
ชม เมืองแอสเคลปเปี ยน (ASKLEPEION)สถาน
บําบัดรักษาผูป้ ่ วยทางจิตของชาวกรีกและโรมันในสมัย
โบราณ ประกอบด้วย วิหารแห่งเทพแอสคิวแลป บ่ออาบ
นํ้าแร่ธรรมชาติบุดว้ ยหินอ่อน หลังจากนัน้ เดินทางต่อไป
ยัง เมืองชานัคคาเล่ นําเข้าสู่ทพ่ี กั
โรงแรม KOLIN
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รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม (11)

วันที่หก
07.00 น.
เช้า

ชานัคคาเล่ – ทรอย – เบอร์ซ่า
รับประทานอาหารเช้า (12)
เดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองของชาวกรีกทีม่ ชี ่อื เสียงอย่าง
มากมาตัง้ แต่อดีตกาลเมือ่ กว่า 3,000 ปี มาแล้วทีเ่ รารูจ้ กั กันดีจากบทกวี
ของมหากวี “โฮเมอร์” (HOMER)
เรือ่ ง “อีเลียต” (ILIAD) ที่
บรรยายสงครามทรอยครัง้ นี้ (หรือเรียกกันว่า “สงครามโทรแจน”)
นําชมเมืองทรอย ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลทีส่ วยงาม หลังจากนัน้ เดินทาง
ต่อไปยัง เมืองเบอร์ซ่า (BURSA) เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักร
ออตโตมันบนอนาโตเลีย ก่อนทีจ่ ะย้ายไปอยู่ทฝ่ี ั ง่ ยุโรปและย้ายไปอยูท่ ่ี
“อิสตันบูล”
รับประทานอาหารกลางวัน (13)
ชม สุเหร่าใหญ่ (THE ULU CAMI) จากนัน้ เชิญท่านเลือกซือ้ ของ
ฝากราคาถูกจาก ตลาดพืน้ เมือง (บาซาร์) ซึง่ เป็ นแหล่งรวมของสินค้า
ราคาถูกมากมาย อาทิ ผ้าไหมลวดลายพืน้ เมืองตุรกี เพราะเบอร์ซ่า
เคยตัง้ อยูบ่ นเส้นทางสายไหมในอดีต จึงมีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งผ้า
ไหม จากนัน้ เชิญชิม ลูกเกาลัดเชื่อม ซึง่ มีแหล่งผลิตอยูท่ น่ี ่จี งึ มี
รสชาติอร่อยและราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ จากนัน้ นําเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม
SWISS CELIK PALAS เชิ ญทุกท่าน ไม่ว่าชายหรือหญิ ง ทดลอง
การอาบน้าแบบตุรกี ที่เรียกว่า เตอร์กิช บาธ
รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม (14)

กลางวัน
บ่าย

คํ่า
วันที่เจ็ด
07.00 น.
08.00 น.
กลางวัน
บ่าย

4

เบอร์ซ่า – อิ สตันบูล
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (15)
ออกเดินทางสู่ อิ สตันบูล นําท่านข้ามสะพานบอสฟอรัส (THE BOSPHORUS) สู่ฝัง่ ทวีปยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน (16)
นําชม สุเหร่าสีน้าเงิ น (THE BLUE MOSQUE) ซึง่ ชื่อนัน้ มีทม่ี าจากกระเบือ้ งสีน้ําเงิน ทีใ่ ช้ปู
ตลอดแนวฝาผนังด้านในสุเหร่าแห่งนี้ สร้างขึน้ บนพืน้ ทีซ่ ง่ึ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบแซน
ไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 (ค.ศ.1603-1617) ในปี ค.ศ.1609 ใช้เวลาสร้าง 7 ปี เต็ม เพื่อประชัน
ขันแข่งกับ “แซนตา โซเฟี ย” จากนัน้ ชม แซนตา โซเฟี ย (SANCTA SOPHIA) โบสถ์ทส่ี ร้างขึน้
โดย จักรพรรดิ “จัสติเนี่ยน” (JUSTINIAN ค.ศ.527-565) เพื่อแสดงความอัจฉริยะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
และแสดงพลานุ ภาพอันเกรียงไกรของจักรพรรดิโรมัน ชมอ่างเก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน
(YEREBATAN CISTERN) หรือบางครัง้ เรียกว่า วังใต้ดนิ (UNDERGROUND PALACE เป็ นอ่าง
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วันที่แปด
07.00 น.
09.00 น.

กลางวัน
บ่าย

คํ่า
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เก็บนํ้าใต้ดนิ ซึง่ ใหญ่ทส่ี ุดในอิสตันบูล สร้างมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ในรัชสมัยของจักรพรรดิจสั ติ
ภายในประกอบด้วยเสา 336 ต้น จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งของฝากทางบ้าน
รับประทานอาหารคํ่า (17)
จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม RITZ CARLTON
อิ สตัลบูล
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (18)
ชมพระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) พระราชวังที่
ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย “จักรพรรดิ
เมห์เม็ทผูพ้ ชิ ติ ” (MEHMET THE CONQUEROR) หลังจากทีย่ ดึ
ครองคอนสแตนติโ นเปิ ล ในปี ค.ศ.1453 ได้ไม่นานนัก และทรง
ประทับอยูท่ น่ี ่จี นกระทังสิ
่ น้ พระชนม์เมื่อปี ค.ศ.1481 สุลต่านองค์ต่อ
ๆ มา ก็ไ ด้ถือธรรมเนียมประทับที่น่ีกนั ตลอดมา จากนัน้ นํ าชม
ฮิ ปโปโดรม ฮิปโปโดรมคือสถานที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวกรีก
อย่างทีเ่ ราเห็นในหนังเรื่องเบนเฮอร์รถม้าทีล่ งแข่งนัน้ ส่งโดย “พรรค
การเมืองสีเขียว” และ “พรรคการเมืองสีน้ําเงิน” กล่าวกันว่าผลแพ้
ชนะของการแข่งขันอาจหมายถึงการสูญเสียอํานาจของจักรพรรดิ
ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องอันเกิดจากความวุ่นวายของผลการแข่งขัน จน
นําไปสู่การปฏิวตั ริ ฐั ประหารในทีส่ ุดเพราะฮิปโปโดรมมีความสําคัญ
อย่างนี้น่ีเอง ทัง้ กรีกและออตโตมันจึงตกแต่งประดับประดาสถาน
ทีน่ ้ใี ห้สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน (19)
นําชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท
(ABDUL MECIT) ในปี ค.ศ.1843 ใช้เวลา 12 ปี เพราะความที่
สุลต่านเมอจิททรงเป็ นผูค้ ลังไคล้
่ ยโุ รปอย่างตกขอบ ดังนัน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวติ ตลอดจนการทหาร ล้วน
คัดลอกมาจากตะวันตกทัง้ สิน้ จากนัน้ เชิญท่านอิสระกับการช็อปปิ้ ง
หาซือ้ ของฝากทางบ้านทีย่ ่านการค้าชื่อดังแกรนด์บาซาร์
(GRANDBAZAAR)ซึง่ เป็ นตลาดเก่าแก่ทส่ี ร้างในกลาง
คริสตศตวรรษที1่ 5 โดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หลังจากทีพ่ ระองค์ยดึ ครองกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลได้
โดยสร้างเป็ นไม้ทงั ้ หลัง ต่อมาถูกไฟไหม้จงึ ได้ซ่อมแซมและต่อเติมด้วยซีเมนต์ในปี ค.ศ.1894
รับประทานอาหารคํ่า (20)
จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม RITZ CARLTON
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วันที่เก้า
07.00 น.
09.00 น.

กลางวัน
บ่าย

20.50 น.
วันที่สิบ
09.45 น.
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อิ สตัลบูล – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (21)
นําท่านเดินทางไปลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ เป็ นช่องแคบทีเ่ ชื่อมทะเลดํา (THE BLACK
SEA) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) ความยาวทัง้ สิน้ ประมาณ 32 กิโลเมตร ความ
กว้างตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชีย
มาพบกันทีน่ ่ที วิ ทัศน์สองข้างทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือ บ้านเรือนของบรรดา
เศรษฐีรมิ ฝั ง่ ทัง้ สองด้าน ล้วนสวยงามแบบยุโรปตระการตาน่าดูทงั ้ สิน้
รับประทานอาหารกลางวัน (22)
เชิญท่านชมและเลือกซือ้ ของฝากทางบ้านทีต่ ลาดเครือ่ งเทศหรือที่
เรียกว่าตลาดอียิปต์ (EGYPTIAN MARKET) จากนัน้ เดินทางสู่
สนามบิน
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TK 064 กลับสู่ประเทศไทย
กรุงเทพ ฯ
ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) 16-25 พฤศจิ กายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี พัก พักเดี่ยว
ร่วมกับผูใ้ หญ่
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2
2 ท่าน
ท่าน
มีเตียง
ไม่มเี ตียง
16-25 พฤศจิ กายน 2561

75,500

75,500

64,500

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-อิสเมียร์ / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ โดย
สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ชัน้ ธรรมดา
2. ค่าทีพ่ กั โรงแรมต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการจํานวน 7 คืน
3. ค่าอาหารอย่างดีทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
5. ค่าภาษีสนามบินทัง้ ในและนอกประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
7. ค่ามัคคุเทศก์นําชมตลอดรายการ

12,000
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8. ค่าทิ ปทุกอย่างตลอดการเดิ นทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากทีร่ ะบุ
2. ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสือ้ ผ้า
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินจากทีส่ ายการบินกําหนดท่านละ 23 กิโลกรัม
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ
5. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
3.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร
ฯลฯ ทัง้ นี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
4.
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตก
ลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
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บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื เงินค่า
ทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเทีย่ วใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ ําหนดซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกการเดินทางถ้าทางบริษทั ได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้อง
รอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน้ )
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คํายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจาก
พนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศได้

