ตุรกี-อิสตัลบูล-คาปาโดเกีย
วัน คืน
บินภายในตุรกี ขา
ไม่ตอ้ งนังรถนานเทียวเน้นเมืองหลักสองเมือง
ตุรกีเป็ นหนึงในประเทศทีติดชายหาดเมดิเตอร์เนียนอันงดงามปกคลุมด้วยท้องทะเลสีฟ้า ดวงอาทิตย์และหาดทราย ทุ่งสเตป
ในฝั งตะวันออก จนถึงป่ าดิบ ทีอยูร่ ายรอบทะเลสาบ Black Sea ในทางตอนเหนื อของประเทศ
ตุรกีเป็ นประเทศทีมีสมบัติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จะสร้างความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักเดินทาง จะได้
ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างเก่าและความทันสมัย เมืองหลวงทีผูค้ นเร่งรีบในขณะทีชนบทยังเก็บไม้เพือใช้เป็ นฟื นจุดไฟ ภูมิ
ประเทศแบบภูเขาไฟกรัดกร่อนของ Cappadocia ทีเฉพาะไม่เหมือนใครในโลก คนรูทียังอยูอ่ าศัยกันในโพรง เพือหลบภัยสังคราม

กําหนดการเดินทาง
วันทีหนึง กรุงเทพ-อิสตันบูล
18.00 น
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน
สุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผ่าน
ขันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ
21.45 น.
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเทียวบิน TK (ใช้เวลาบินประมาณ . ชัวโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกทีนัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางคําและอาหารเช้า
ระหว่างเทียวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีสอง ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีนาเงิ
ํ น-โบสถ์เซนต์โซเฟี ย-ตลาดแกรนด์บาซาร์
04.00 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

หลังจากนันนําทุกท่านสู่เมืองอิสตันบูล ชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน
“ฮิบโปโดรม” จัตุรสั สุลต่านอาห์เมต จากนันนําชม สุเหร่าสีนําเงิน (BLUE
MOSQUE) สถานทีศักดิสิทธิทางศาสนา ทีมีความสวยงามแห่งหนึ ง ชือนี
ได้มาจากกระเบืองเคลือบสีนําเงินทีใช้ปตู ลอดแนวฝาผนังด้านในและถูกสร้าง
ขึนบนพืนที ซึงเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที
ค.ศ.
ใช้เวลาสร้างทังหมด ปี และ จากนันนําชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย
(St. Sophia) ซึงเป็ นศิลปะ
แบบไบแซนไทม์ ได้รบั การยกย่องให้เป็ น ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ สร้างขึนสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิม
ใช้เป็ นโบสถ์คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลียน
โบสถ์ดงั กล่าวมาเป็ นมัสยิด
แต่ได้เปลียนเป็ นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติในสมัย เค
มาล อะตาเติรก์ หลังจากทีเป็ นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็ นเวลากว่า
ปี และเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า
ปี ปั จจุบนั เปิ ดให้
นักท่องเทียวเข้าชมความงามและความยิงใหญ่ ภายใน มีภาพประดับ
โมเสกทองทีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินทีมีต่อคริสต์ศาสนา นําท่านสู่ อุโมงค์เก็บนําเยเรบาตัน
Yerebatan Sarnici สร้างขึนในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ในปี ค.ศ.
เพือเป็ นทีเก็บนําสําหรับใช้ในพระราชวัง
สํารองไว้ใช้ยามที กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง

เทียง บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าพักยังโรงแรม Surmerli Hogtel Gavrettepe เพือพักผ่อน
บ่าย

จากนันนําท่านไปยัง ตลาด Grand Bazaar ตลาดใจกลางกรุงอิสตันบูลทีใหญ่ทีสุดและเก่าแก่ทีสุด มีรา้ นค้า
มากมายกว่า ,
ร้านค้า ครอบคลุมถนนกว่า สาย มี
ผูค้ นเดินกันให้ขวักไขว่มากมาย มีสินค้าตังแต่เครืองเทศ
กาแฟ ชาตุรกี เครืองเซรามิค evil eye ในรูปแบบต่างๆส่วย
งาม เครืองทองเหลือง ผลไม้แ ห้ง ไปจนถึงพรมตุรกีเรืองชือ
ในตลาดจะมีวิถีของผูค้ นทีมีสีสนั ดูสนุ กสนาน ผูค้ นยิมแย้ม
เป็ นมิตร
คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสู่ทีพัก HOTEL 5* : Surmeli Hotel Gayrettepe http://www.surmelihotels.com/istanbul/ หรือเทียบเท่า

วันทีสาม Book Bazar , Süleymaniye Mosque – Spice Market – Takism Square
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ตลาดหนังสือทีเต็มไปด้วยร้านหนังสือทีรํารวยไปด้วยเสน่ ห์ ในสมัยต้นยุค Ottoman สิงพิมพ์จะถูกห้ามตีพิมพ์ใน
ตุรกี จึงมีเฉพาะการเขียนด้วยลายมือ (manuscripts) วันที มกราคม
Ibrahim Muteferrika ได้พิมพ์หนังสือ
ดิกชันนารีอารบิค-ตุรกี ในตลาดนี กาํ ลังเป็ นทีนิ ยมในหมูฮ่ ิบสเตอร์เพราะตลาดมีความชิกและความเก๋ในตัวอย่างมาก
มัสยิดซิวเลย์มานี เย (ตุรกี: Süleymaniye Camii, อังกฤษ: Süleymaniye Mosque) เป็ นมัสยิดหลวงของออตโต
มันทีตังอยูใ่ นอิสตันบูลในตุรกี เป็ นมัสยิดทีใหญ่เป็ นทีสองของอิสตันบูลและเป็ นสิงก่อสร้างทีเป็ นทีรูจ้ กั กันดีทีสุดของเมือง
สิงก่อสร้างหนึ ง มัสยิดซิวเลย์มานี เยสร้างตามพระบรมราช
โองการของสุลต่านสุลยั มานแห่งจักรวรรดิออตโตมัน โดยมีมิ
มาร์ ซินานเป็ นสถาปนิ ก เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบอิสลาม ที
เริมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1550 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1557
การออกแบบมัสยิดซิวเลย์มานี เยอาจจะเป็ นการแสดงออก
ของสุลต่านสุลยั มานในการเป็ นโซโลมอนองค์ทีสอง การ
ก่อสร้างมัสยิดซิวเลย์มานี เย พาดพิงไปถึงโดมทองแห่งเยรุซา
เล็มทีสร้างบนวัดโซโลมอนอะยาโซเฟี ยเสร็จว่าทรงมี
ความสามารถเกินกว่าโซโลมอน มัสยิดซิวเลย์มานี เยมีความเด่นสง่าทีแสดงความสําคัญของสุลต่านสุลยั มานใน
ประวัติศาสตร์แต่มีขนาดเล็กกว่าอะยาโซเฟี ย
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย จากนันนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซึงเป็ นช่องแคบทีเชือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มา
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทังสินประมาณ ก.ม. ความกว้าง ตังแต่
เมตร จนถึง ก.ม. ถือว่าสุดขอบของ
ทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันทีนี
นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ น
จุดยุทธศาสตร์ทีสําคัญยิงในการป้ องกันประเทศตุรกี
อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี ว่ากันว่าจะกระทังถึงยุคของการนําเอาเรือปื น
ใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่ม
จนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทังทีเป็ นเพราะป้ อม
ปื นดังกล่าวนี เอง ในปี ค.ศ.
มีการเปิ ดใช้สะพาน
บอสฟอรัส ซึงทําให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝั ง
เอเชียและยุโรปสะดวกมากขึน ขณะล่องเรือท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซึงล้วนแต่สวยงามตระการตาทังสิน
จากนันนัน ไปยัง Kadikoy เมืองโบราณ ชมตลาดโบราณ Kadikoy Market และเก็บแสงเย็น พร้อมรับประทาน
อาหารคํา และชมความงามของ Salacak Maiden’s Tower
พัก HOTEL 5* : Surmeli Hotel Gayrettepe http://www.surmelihotels.com/istanbul/

วันทีสี อิสตัลบูล-Takism Square -พระราชวังโดลมาบาห์เช่
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปจาก นําท่านเดินชมย่าน Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอิสตันบูลทีได้ครึกครืนไปด้วยร้านรวงต่างๆ
มากมาย. เดินเรือยจนไปถึงมหาวิทยาลัย Galatasaray ทีมีทีม
ฟุตบอลชือดังของตุรกี และหอคอย Galatasaray ทีโดดเด่น
สวยงาม กลางกรุงอิสตัลบูล จากนันเดินทางต่อไปยัง Spice
Market ตลาดเครืองเทศ เพือ
เลือกชมสินค้าพืนเมืองทีชาวอิส
ตันบูลใช้กนั ในชีวิตประจําวัน
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันนําท่านชม พระราชวังโดล
มาบาห์เช่ ซึงเป็ นพระราชวังทีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างมากทางด้านวัฒนธรรม
และสถาปั ตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็ นศิลปะทีผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ทีได้รบั การออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของทีนี จะถูกตังเวลาไว้ที
เคมเล อตาเติรก์ วีรบุรุษของชาติถึงแก่อสัญกรรม ในวันที พ.ย. ค.ศ.
เย็น

.

น. ซึงเป็ นเวลาที

ออกเดินทางสู่ Cappadocia ด้วยเทียวบินที TK เข้าทีพักในโรงแรมถํา Yunak www.yunak.com

วันทีห้า คาปาโดเกีย- นครไต้ดิน
05.00 น.
สําหรับท่านทีสนใจนังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี **(ทัวร์นังบอลลูนนี ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์
ค่าขึนบอลลูนท่านละ
ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีทีชําระด้วยเงินสด และราคา
ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีทีชําระด้วย
บัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผูใ้ ห้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กบั ทุกท่าน แต่สาํ หรับประกันภัยทีทําจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูน และเครืองร่อน
ทุกประเภท ดังนันการเลือกซือ Optional Tour
รายการนี ขนึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของแต่ละท่าน)**
นําท่านชม นครใต้ดิน(underground city) ซึงเกิดจา
การขุดเจาะพืนดินลงไป กว่าชัน เพือใช้เป็ นทีหลบ
ภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจีย
ในอดีต โดยทังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีที
ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี เพือประโยชน์ทาง
การค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุผล
เดียวกัน รวมทังต้องการทีจะหยุดยังการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี ดว้ ย โดยชันล่างทีลึกทีสุด ลึกถึง
เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี มีครบทุกอย่าง ทังห้องโถง, ห้องนอน, ห้องนํา, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์,
ทางหนี ฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ทีขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชัน แต่วา่ อากาศในนันถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อน
อากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลีย - องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบทีดี มีทางออก
ฉุ กเฉินทีเป็ นทางระบายอากาศไปในตัส ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จากนันนําท่านชม หมูบ่ า้ นของนกพิราบ โดย
ชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยูอ่ าศัยเพือจะได้เก็บขีนกพิราบไป
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ หมูบ่ า้ น อวานอส ซึงเป็ นหมู่บา้ นทีมีชือเสียงเกียวกับเครืองปั นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกร้านจะมี
ผลิตภัณฑ์จากงานปั นวางอยูห่ น้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เครืองปั นหม้อทุกบ้าน อวานอสเป็ นเมืองเล็กๆทีมีแม่นําไหลผ่าน
แต่เป็ นแม่นําทีมีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนําดินจากแม่นํา
มาลองปั นใช้เป็ นอุปกรณ์ ของเครืองใช้ ทีใช้ภายในบ้าน
เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริมปั นพวกโอ่ง แจกัน และ
เครืองประดับบ้าน ชมการสาธิตการทําเครืองปั นดินเผา
ของแบบดังเดิมของชาวคัปปาโดเกีย จากนันนําท่านสู่ เมือง
อุชิซาร์ เป็ นพืนทีทีมีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุน
เหมือนรวงผึง รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม กรวยควํา
และเจดียเ์ ต็มไปหมด ทีสําคัญก็คือส่วนหนึ งของหินเหล่านี มี

คนอาศัยอยูภ่ ายใน ในลักษณะ“บ้านถํา” มาช้านานนับจากอดีตถึงปั จจุบนั เป็ นการอยูอ่ าศัยแบบ“เจาะเข้าไป”ภายใน
หิน โดยไม่มีการ“ทุบทําลายหิน”เหล่านี ทิงเพือปรับพืนทีให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านทีปลูกสร้างขึนใหม่ก็ทาํ อย่าง
กลมกลืน ไม่ทาํ ลายทัศนี ยภาพ นับเป็ นการอยูอ่ าศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึงพิงทีน่ ายกย่องเป็ นอย่างยิง
คํา

บริการอาหารคํา (บุฟเฟ่ ต์) ณ โรงแรมทีพัก MDC CAVE HOTEL CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า

จากนันนําท่านชมระบําหน้าท้องอันขึนชือของตุรกีได้เวลาอันสมควรนําท่านกลับสู่โรงแรมทีพัก

วันทีหก คาปะโดเกีย -อิสตันบูล
นําท่านเก็บแสงเช้าบริเวณจุดชมวิว เพือทีจะได้เห็นการปล่อยบอลลูน
รับประทานอาหารเช้า
ก่อนจะนําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตืนตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที
แปลกตาทีดูคล้ายพืนผิวดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอืน ในจักรวาลมากกว่าพืนผิวโลก เต็มไปด้วยหินรูปทรงแปลกตา
จากนันนําท่านสู่หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะได้ชมธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็ นรูปกรวยมีหมวกวาง
อยูข่ า้ งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีทีใดเหมือน อิสระให้ท่านเก็บภาพ panoramic view เก็บภาพประทับใจ
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนันเดินทางสู่เมืองไครซีรี นําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ งให้ท่านได้มีเวลาเลือกชือของฝากต่างๆ ก่อนจะได้เวลาสมควร
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน Kayseri
19.30-21.10 เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เทียวบินที TK

(บินภายในประเทศ)

**คํา อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย**

วันทีเจ็ด

อิสตันบูล-กรุงเทพ

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบินที TK

14.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(ใช้เวลาบินประมาณ ชัวโมง)

กําหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ : ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
กําหนดการเดินทาง
- ส.ค.
- ก.ย.
- ตค.
- พ.ย.
- ธ.ค.
พักเดียวเพิม

(ช่างภาพ ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์)
(ช่างภาพ ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์)
(ช่างภาพเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์)

ราคา/ บาท

48,

6,

บาท

บาท

หมายเหตุ
1. ราคานีสาํ หรับผูโ้ ดยสาร ท่านขึนไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เลือนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
3. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้เนืองจากตัวเป็ นตัวราคาพิเศษ
อัตราค่าบริการนีรวม
. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ เทียวบินชันประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)
และรวมตัวเครืองบินภายในประเทศ 2 เทียว (อิสตันบูล-ไครซีรี-อิสตันบูล)
. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนามั
ํ น, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
. ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทียวพร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
. ค่าทีพักห้องละ - ท่าน ในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
. ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ , นําดืมวันละ ขวด
. ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
. ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์
. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ , , .- บาท
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
.ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
.ภาษีตา่ ง ๆ เช่น ภาษี % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % ฯลฯ
.ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และทีไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ
.ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษ นอกเหนือรายการ
.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ ใบ โดยเฉลีย USD / ท่าน
.ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ-ทิปไกด์ทอ้ งถิน ( USD/คน/ทริป)
.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และวิทยากร ไม่ระบุตามความสมัครใจ
.ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆทีไม่ได้ระบุใน
รายการ
.ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการให้บริการ
1.
ในการจองครังแรกมัดจําท่านละ ,
บาท ส่วนทีเหลือทังหมดชําระก่อนเดินทาง วัน
เลขทีบัญชีในการโอนงิน กรุณาอย่าโอนเงินจนกว่าจะได้รบั ใบ Invoice จากบริษทั
ธนาคารกสิกรไทย ชือบัญชี นิสิตา ว่องวิทยา เลขทีบัญชี
- - พร้อมส่งหลักฐาน
การชําระเงินมาทางไลน์ไอดี serenetour หรือ email : serenetour@hotmai.com

2.
เนืองจากราคานีเป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครืองบินต้องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้าตัวเท่านัน
จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ทังหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
3.
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสินกรณีที
กองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

หมายเหตุ
. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย วัน มิฉะนันบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการ
คืนเงินทังหมด
. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้ไม่ถึง
จํานวนอย่างน้อย ท่าน ซึงในกรณีนีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้
ต้องการ
. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
. บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง
ในทุกกรณี
. ในกรณีทีท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีนาเงิ
ํ น (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิไม่ รับผิดชอบใดๆในการทีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทียวจะใช้
เล่มสีเลือดหมู
. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ที
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
. ราคานีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครืองบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตาม
อัตรา ค่านํามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษทั สงวนสิทธิทีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ
หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ
•
สําหรับห้องพักแบบ เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ ท่าน
แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น ห้อง (ท่านทีพักเดียวกรุณาชําระค่าพักเดียวเพิม)

•
กรณีเดินทางเป็ นตัวกรุป๊ หากออกตัวแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวัน
เดินทางได้
•
กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ ใบ นําหนักไม่เกิน ก.ก.กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry)
นําหนักไม่เกิน ก.ก.

หมายเหตุ :
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ
การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ ทังนี จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุด
2.
เนืองจากการท่องเทียวนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น
ท่านได้ทาํ การตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
3.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่
คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
4.
ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิ
ํ น) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิที
จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ ท่าน /
เตียง (TRIPLE ROOM) ขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึงมักมี
ความแตกต่างกันซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพัก
แบบ เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ
เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านันในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR
) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน - เท่าตัว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้
เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึนเครืองบิน
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาด
ตะไบเล็บเป็ นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด วัตถุที
เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชันนําหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครังโดยจะอนุ ญาตให้ถอื ขึนเครืองได้ไม่เกิน ชินในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน
ml. แล้วใส่
รวมเป็ นทีเดียวกันในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )

หากท่านซือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเทียวบินจึงสามารถนําขึน
เครืองได้และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครืองบินคือ กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชันประหยัด/ Economy Class Passenger ซึงขึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
นําหนักเพิมเป็ นสิทธิÍของสายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก นําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสาย
การบินกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึนเครืองได้ตอ้ งมีนาหนั
ํ กไม่เกิน
กิโลกรัมและมีความกว้าง ( . นิว ) + ยาว
( . นิว ) + สูง ( นิว ) ในบางรายการทัวร์ทีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตราฐานได้ทงนี
ั ขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ไม่รบั ภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกินกระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้ เลือน
และมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry)

