วันที่หนึ่ง
23.00 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู
ทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่สอง
02.35 น.

05.30 น.
07.35 น.

11.15 น.
กลางวัน

ค่ํา

วันที่สาม
เช้า

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยาน นานาชาติ อาดานา เมือ งอาดานา ประเทศ
ตุรกี - มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย
(-/L/D)
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่
QR837
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิ น
ที่ QR438
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาดานา (Adana) เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศตุรกี และเป็นศูนย์กลางการค้าและกสิกรรมที่สําคัญ
เมืองตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ําเซย์ฮาน อยู่ห่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนราว 30 ก.ม. แต่เดิมเป็นที่ตั้งกองทหารของโรมัน ต่อมา
ประมาณ ค .ศ. 762 ฮารุน-อาร์- รอซิด คอลีฟะห์แห่งราชวงศ์อับบาซียะห์ได้เข้าครอบครองแลทะนุบํารุงจนเจริญรุ่งเรือง ระหว่าง
ค.ศ. 1832-1840 ตกเป็นของอียิปต์ นําท่านผ่านชมความสวยงามโดยรอบของเมืองที่เงียบสงบ
นําท่านเดินทางสู่ มัสยิด กลาง ซาบันซี (Sabanci Mosque) ถูกสร้างขึ้นเมื่อสุสานอาร์เมเนียถูกยึด ตั้งแต่ปี 1998 ชมความ
ยิ่งใหญ่ สวยงามของมัสยิดที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างโดยได้รับอิทธิพลมาจากกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเ จีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางปร ะมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที ) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง
ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจน ถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว
ทําให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ํา ลม
ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่ํา ) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนใน
เทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่
ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี ” และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณ
นี้ อีกทั้ง ยังมีเ มืองใต้ดินที่ ซ่อนอยู่ใต้เมือง คัปปาโดเจีย ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดิน
แห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเจียมีเมือง
ใต้ดินมากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทั้งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีก
ด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ํา ห้อ งอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ํา บางห้อง
เป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พิภพแห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโก้
ได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Avrasya Hotel , Cappadocia หรือเทียบเท่า

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความ
สวย งามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรม จะต้องออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความ สวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หา
ชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่ บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่า ใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ ขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดุกาล โปรดทราบ ประกัน อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน **

กลางวัน

ค่ํา

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณคัปปาโดเ จีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศ
ตุรกี อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็น สถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภัย
จากการไล่ทําร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จาก
คริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ในอดีตกาลได้เป็นอย่าง
ดี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้ําค่าแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรู
พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ
บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทําหน้าที่เป็นป้อมปรา
การที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดส่องข้าศึกยามมีภัยในอดีตอีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่งองค์กรยูเนสโก้ ได้ขึ้ นทะเบียน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แห่งนี้ ให้ เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค .ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็น
ด้วยกับศาสนาคริสต์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทําลาย
ร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็น
ห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ํา และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบาง
เบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ
(Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Avrasya Hotel , Cappadocia หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ค่ํา

เมืองคัปปาโดเจีย - โรงงาน ผลิต เครื่องหนัง - เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน - สุสานอตาเติร์ก
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โรงงา นผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนัง
คุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกด้วย
อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตาม
ประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั้งอ ยู่
ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน (Museum of Anatolian Civilizations) จัดแสดงสิ่งของน่าสนใจ
นับแสนชิ้นจากภูมิภาคแห่งนี้ในอดีต เรียนรู้เกี่ยวกับทุกแง่มุมทางประวัติศาสตร์มนุษยชาติในอนาโตเลีย ตั้งแต่ยุคหินเ ก่าจนถึงยุค
กรีก ย้อนไปถึงสมัยการปกครองของออตโตมัน และโรมันที่เข้ามาล่าสุด บอกเล่าเรื่องราวของอนาโตเลีย ทั้งหมด ซึ่งเป็นภูมิภาค
หนึ่งของประเทศตุรกีที่อยู่ในฝั่งเอเชีย ชมนิทรรศการทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าราษฎรอยู่กันอย่างไรในสมัยก่อน
นําท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็น
ผู้นําในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่
1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ
Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีด้วย สุสานออกแบ บโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค .ศ. 1944-1953 ใน
ธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Sergah , Ankara หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า

13.40 น.

17.30 น.
20.05 น.

วันที่หก
07.05 น.

เมืองอังการ่า - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยาน นานาชาติ อังการา เอเซนโบก้า เมือ งอังการา ประเทศตุรกี - ท่า
อากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวาน ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกัน
ว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด์ ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท และแมค
คาเดเมียผส มเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ําตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่ง
แป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอ๊ปเปิ้ล
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่
QR314
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่
QR830
** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

02 - 07 กันยายน 2561

25,999

25,999

25,999

5,900

28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561

26,999

26,999

26,999

5,900

30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561

26,999

26,999

26,999

5,900

03 - 08 ตุลาคม 2561

27,999

27,999

27,999

5,900

05 - 10 ตุลาคม 2561

27,999

27,999

27,999

5,900

07 - 12 ตุลาคม 2561

27,999

27,999

27,999

5,900

14 - 19 ตุลาคม 2561

28,999

28,999

28,999

5,900

19 - 24 ตุลาคม 2561

28,999

28,999

28,999

5,900

ADA-ESB
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
60 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,050 บาท (THB) **
** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ความต้องการ) **

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป- กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน
ได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พั
กไปเป็น
เมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ ) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์
ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวน เป็นเงินไทยประมาณ
2,050 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
1.

2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงิน เต็มจํานวน ภายใน 2 วัน
หลังจากวัน จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ ว่าง
และทําจองเข้า มาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

2.1
2.2
2.3

3.
4.

5.

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อ
ในเอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผู้เดินทาง ) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่ าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทา งตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวัน
หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน **
แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ ยว เช่น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ ) โดยทาง
บริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่ าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป
ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่ว นหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ

6.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันท ร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบริษัท

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละ โรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน
(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพั ก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จําเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู ) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิ น
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่ าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ การเข้าออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า
และอื่นๆ เพือ
่ ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษั ทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่ าประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น
มัคคุเท ศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทกํากับเท่านั้น
นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทาง บริษัท
อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วน ที่
บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เครือ
่ งบินเท่านั้น
คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไ ม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

