รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่
ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครือ่ งรางนําโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทาํ มาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
****(สงวนสิทธิ์สาํ หรับกรุป๊ ที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น)****

สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้าํ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
Bus VIP 45 ที่นั ่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั ่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟั งเพลง
Free WifiOn Bus ตลอดการเดินทาง!!!!
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลาง
คํา่
วัน

โรงแรมที่พกั
หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ -อิสตันบูล

✈

✈

✈

ISTANBUL PARK
INN BY RADISON
HOTEL

2

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าํ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย

O

O

O

AYVALIK GRAND
TEMIZEL HOTEL

3

โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหาร
เทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight

4
5

ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวน
ผีเสื้ อ-เมืองคัปปาโดเกี ย-ระบําหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า

O

O

O

PAMUKKALE
NINOVA THERMAL
HOTEL

O

O

O

BURCUKAYA
HOTEL

O

O

O

6

เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต -แกรนด์บาซ่าร์

O

O

O

7

เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้

O

O

8

เมืองอัลมาตี้ -กรุงเทพฯ

✈

✈

✈ ✈ -

ANKARA ROYAL
HOTEL
ISTANBUL PARK
INN BY RADISON
HOTEL

วันแรก

กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ -อิสตันบูล

07.30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4
เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ นครอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมันของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี้ รํา่ รวยพรัง่ พร้อมไป
ด้วยประวัติศาตร์ สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-932
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั ่วโมง)

10.30 น.

(-/-/-)

16.30 น.
17.55 น.
21.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน ณ เมืองอัลมาตี้ แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยัง นครอิสตันบูล
เหิรฟ้ าสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-911 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าํ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ -สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย
-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นไม่ไกลนําทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ าํ เงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็ นสุเหร่า
ที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่
ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616
โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้ ร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง

จากนั้นนําทุกท่านสู่ จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมต หรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลาง
แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ
ของชาวเมือ ง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลาง
เป็ นที่ต้งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่
แห่งนี้ ใช้เป็ นที่จดั งานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่ง เป็ นที่ต้งั
ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิส
ตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 หลังจากนั้น นําทุกท่านชม
พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็ นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจากยูเนส โกตั้งแต่ปี ค .ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้ นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.
1459 บนพื้ นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวัง
แห่งนี้ สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโก ลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่
เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยูร่ วมกันมาก
ถึงสี่พนั กว่าคนนําท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็ นที่จดั แสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของเครื่องใช้ส่วน
พระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย

จากนั้นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตว รรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี
เพื่อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยนมี
อํานาจเหนื อตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ น ใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมี
ค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหว
อย่างใหญ่ทาํ ให้แตกร้าวต้องให้ช่ างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน
ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์
หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม

กลางวัน

คํา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
หลังจากนั้นนําทุกท่านออกเดินทางสู่ นําท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้กรุงทรอยแตก
สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่สาํ คัญตํานานของกรีก และเป็ นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและ
กรุงทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้
จําลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยูใ่ นม้าโทรจันแล้วก็ทาํ การ
เข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็ นของขวัญและสัญลักษณ์วา่ ชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพ
ออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีวา่ กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาํ การ
เข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทําการเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหาร
กรีกที่ซ่อนตัวอยูก่ ็ออกมา จากม้าโทรจันแล้วทําการเปิ ดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็
สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ ง

จากนั้นนําท่านสู่เมืองไอยวาริค(Ayvalik) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั AYVALIK GRAND TEMIZEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โรงงานเครือ่ งหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส
ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื่ องหนัง ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตเครื่องหนังขัน้ ดีส่งขายให้กบั แบรนด์ช้นั นํา
หลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็ นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมือง
หนึ่ ง เคยเป็ นที่อยู่ ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์ม
หาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโ รมัน
นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย
2,000 ปี ที่แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่ งยังคงใช้งานได้
จนถึงปั จจุบนั นําท่านชม ห้องอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของ
ห้องอบไอนํ้า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุก
สิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม (House of Virgin Mary) บ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
อยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้าง
ด้วยหินอ่อนเป็ นสถาปั ตยกรรมกรีกแบบไอโอนิ ค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้น
ปั จจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้

คํา่

วันที่สี่

จากนั้นนําท่านซื้ อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม Turkish Delight ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี
หลังจากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั ่วโมง(189กม) เมืองที่มีน้ําพุ
เกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขนมาจากใต้
ึ้
ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้ อ
เมืองคัปปาโดเกีย-ระบําหน้าท้อง

(B/L/D)

เช้า

กลางวัน

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้ อผ้า
เป็ นต้น เป็ นสินค้าที่ ผลิตด้วยคอตตอน 100% นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของนํ้าพุ
เกลือแร่รอ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของนํ้าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้
สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นนํ้าพุเกลือแร่
ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนี้ เกิดการ
พังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ วั ่ ไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไ ร เช่น
โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น ** ระหว่างทางนําท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ
Kuyucak Village แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อ หนึ่ งคือ The Lavender Village ที่บานสะพรัง่ สวยงาม จะ
มีเฉพาะเดือน กรกฏาคม ของทุกปี นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางแวะชม
Caravansarai ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทาง
สายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน นําทุกท่านสู่ สวนผีเสื้ อ Butterfly Garden มีผีเสื้ อให้ชมว่า 50 สาย
พันธุข์ องผีเสื้ อ ทําให้เราทราบถึงวงจรชีวิตของผีเสื้ อ ณ ที่แห่งนี้ จะได้สมั ผัสความหลากหลายของพืช
ดอกไม้หลากสี พร้อมสัตว์ชนิ ดอื่นๆ นับว่า เป็ นสถานที่อีกแห่งที่ มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง (สวนผีเสื้ อจะ
ปิ ดทําการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์หากคณะเดินทางไปที่สวนผีเสื้ อตรงกับวันจันทร์ทางคณะจะ
ปรับเปลี่ยนให้เดินทางเข้าชมที่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าแทน)

นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่ า (Mevlana museum) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่ า เจ
ลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสําหรับผูต้ ิดตาม
สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง 30 นาที
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบําหน้า ท้อง” หรือ Belly
Dance เป็ นการเต้นรําที่เก่าแก่อย่างหนึ่ ง เกิดขึ้ นมาเมื่อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เร
เนี ยน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคน
กลุ่มสําคัญที่ได้อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มี มาจนถึง ปั จจุบนั
และการเดินทาง ของชาวยิปซีทาํ ให้ระบําหน้าท้องแพร่หลาย
มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม
จนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั
(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมสไตล์ถ้าํ !! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (คัปปาโดเกีย)
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

วันที่หา้

เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์อังการ่า
(B/L/D)

** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อ
ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง **
(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ 210-250 USD)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําทุกท่านสู่ จากนั้นนําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (Underground City) ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยูห่ ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็ น
สถานที่ที่ผูน้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ตอ้ งการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้
ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็ นห้อง ๆ มีท้งั ห้องครัวห้องหมัก
ไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มีบ่อนํ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา
เพราะอยูล่ ึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

นําทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค .ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์
ที่ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็ นการป้องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนําท่าน ชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่งหุบเขา ดังกล่าวมีรพู รุน มีรอยเจาะ รอยขุด อัน
เกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ า่ อุซิซาร์ คือ บริเวณ
ที่สงู ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาํ หน้าที่เป็ นป้อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
จากนั้นนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้า และของที่ระลึก

กลางวัน

คํา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางให้
ท่านได้แวะถ่ายรูปและชม วิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) จากนั้นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
อังการ่า หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์วา่ Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูใ่ นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่
ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห่ ่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450
กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที่ต้งั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศ
ต่าง ๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542 คน ทํา ให้
กรุงอังการาเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป
ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนา
คมทางบก
(รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร
ที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั ANKARA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมืองอังการ่า- กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
แกรนด์บาซ่าร์
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง ระยะทาง 450 กม.
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

นําทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําให้ประเทศตุรกี
ได้รบั สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญเนื่ องจากเป็ น
เส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดําทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปื นที่ต้ั งเรียงรายอยูต่ ามช่องแคบได้แก่
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สาํ คัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์
สามารถวิ่งข้ามฝัง่ ยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และได้
กลายเป็ นสะพานแขวนที่ยาวเป็ นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปั จจุบนั ตกไปอยูอ่ นั ดับที่ 21) ขณะที่
ล่องเรือพร้อมดื่ มดํา่ กับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งส ามารถมองเห็นได้ไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมา
บาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา

นําท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อของฝากได้
ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้ นชื่อ
และถัว่ หลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร

คํา่

จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร์
(GRAND BAZAAR) เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461
ตลาดนี้ กินเนื้ อที่กว่า 2แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่
ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้ อง เครื่องทองแดง ทอ
งเหลือง สินค้า
หัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าเอาไว้
ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงอัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-914
เดินทางถึง สนามบินอัลมาตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ระหว่างเปลี่ยนเครื่องมีอาหารกล่องบริการ)

08.45 น.
17.00 น.

(B/-/-)

วันที่แปด

เมืองอัลมาตี้ -กรุงเทพฯ

(-/-/-)

01.00 น.
08.55 น.

เหิรฟ้ าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-931
เดินทางถึง สุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม

**รายการท่ องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีโ้ ดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ**
**ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
06-13 ก.ค.
17-24 ก.ค.
24-31 ก.ค.
27 ก.ค.-03 ส.ค.
07-14 ส.ค.
10-17 ส.ค.
14-21ส.ค.
14-21 ก.ย.
05-12 ต.ค.
09-16 ต.ค.
19-26 ต.ค.
26 ต.ค.-02 พ.ย.
23-30 พ.ย.

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

29,888 บาท

29,888 บาท

29,888 บาท

6,000 บาท

30,888 บาท
29,888 บาท
30,888 บาท

30,888 บาท
29,888 บาท
30,888 บาท

30,888 บาท
29,888 บาท
30,888 บาท

6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

29,888 บาท

29,888 บาท

29,888 บาท

6,000 บาท

30,888 บาท
29,888 บาท
28,999 บาท

30,888 บาท
29,888 บาท
28,999 บาท

30,888 บาท
29,888 บาท
28,999 บาท

6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

UPDATE 16/06/18

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ท่านขึ้ นไป**
หมายเหตุ
1. ราคานี้ สําหรับผูโ้ ดยสาร 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าวบริษทั ฯ
ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
2. ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองที่นั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง

งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู ้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน
เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 (1 Twin + 1 Sgl) ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีที่ลกู ค้าพักห้อง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มี
ห้อง 3 เตียงบริการ ทําให้ตอ้ งเปิ ดบริการเป็ นห้อง 1Twin + 1 Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงตามหน้างาน
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Air Astana ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อม
คณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (บริการนํ้าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก /ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4
ท่าน)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงิ นคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยที่ทาํ จ ากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ
Optional Tour ขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและ
คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ 59 USD หรือประมาณ 2,065 บาท ต่อทริป
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)

 พนักงานขับรถในท้องถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 14 USD)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
แต่ท้งั นี้ มัคคุเทศก์ไทยขึ้ นอยูก่ บั ความประทับใจของลูกค้า

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่า
ตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินไ ด้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน
โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสําคัญ

***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่ง
ในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะ
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือตํากว่
่ ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม
ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ต ามอัตราค่านํ้ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทาง
ที่ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี **

