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“ทำไมต้องเลือกใช้บริกำรของเรำ”
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ถ ูก นัง่ รถนำนแต่ก็คม้ ุ !!!

กำหนดกำรเดินทำง
ตำรำงกำรบิน สำยกำรบิน มำฮำร์ แอร์
สุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน-กรุงอิ สตันบูล
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน-สุวรรณภูมิ

W5 050
W5 112
W5 119
W5 051

22:35 น.-03:45 น.
06:50 น.-08:35 น.
11:30 น.-15:20 น.
22:10 น.-07:25 น.

กำหนดกำรเดินทำง
06-14 ก.ค. / 13-21 ก.ค. / 20-28 ก.ค. / 27 ก.ค.-04 ส.ค. / 03-11 ส.ค.
10-18 ส.ค. / 17-25 ส.ค.
วันแรกของกำรเดินทำง
19.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน

S

ประตู 9 สายการบิ น

Mahan Air เจ้าหน้าที่ บริ ษท
ั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
22.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air

เที่ยวบินที่ W5 050

วันที่สองของกำรเดินทำง
อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมา
บาเช่-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน
03.45 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงเตหะราน ประเทศอิ หร่าน (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

06.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน Mahan Air

08.35 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงอิ สตันบูล นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นนา
ท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise

เที่ยวบินที่ W5 112

Along the Bosphorus

ซึ่ งเป็ นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝั่ งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่ เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชี ย เชื่ อม
ระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32
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กิ โลเมตร ให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์ท้ งั สองข้างที่ สวยงามตระการตาของ ช่ องแคบบอสฟอรั สที่ เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบ
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความเจริ ญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น
12 ปี เป็ นศิ ลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึ งถึง
ความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยูเ่ หนื ออ่าวเล็ก ๆ
ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคม
เที่ยง

ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี
ค่ายิง่ จากนั้นนาท่านข้ามถนนเล็ก ๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุ เหร่ า
สี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้ องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอก
กุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิ ญชวนเมื่อถึงเวลาที่
จะต้องทาพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่ าที่นครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกว้างมุ่ง
หน้าสู่ โบราณสถาน ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
Mosque of Hagia Sophia

เป็ นโบสถ์ท างศาสนาคริ สต์
Sarnici

ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่ งนี้

จากนั้นน าท่ า นเข้าชม อุโ มงค์เ ก็บ น้า เยเรบาตัน Yerebatan

สร้ างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ จัสติ นเนี ยน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่ เก็บน้ าสาหรั บใช้ใน

พระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่กรุ งอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มี
ค่ า

เสาค้ าหลังคา 336 ต้น
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

พระราชวังทอปกาปึ -ช้อปปิ้ งตลาดสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่ งสร้างในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ
เมห์เมตผูพ้ ิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล หรื อ อิสตันบูลในปั จจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ ข้ ึน
เป็ นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่ งนี้ มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้ อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร
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ล้อมรอบด้วยกาแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่ า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ล้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่อง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย จากนั้น
นาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ งชื่ อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice

Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่ า น

สามารถเลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึ งผลไม้
เที่ยง

ค่ า

อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอี เซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็ นเมื อ งเล็ก ๆ ที่ อยู่บริ เวณท่ าเรื อที่ จะข้ามฟากสู่ เมื องชานัคคาเล่
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่ ชายทะเล ผ่านบ้านเรื อน
ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสตั ว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรื อ ณ เมืองอีเซียบัทแล้ว นาท่านข้ามฟากสู่
เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานัง่ เรื อ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์มาร่ า
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

กรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อัน
โด่งดัง เป็ นหนึ่ งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกที่ หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็ นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออก

เที่ยง

เดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ต้ งั ของโบราณสถานที่สาคัญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ งดินแดน
ในเทพนิ ยายมี โรงละครที่ชนั ที่ สดุ ในโลกซึ่ งจุผูช้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ
สถานที่มีความสวยงาม และรู ้ ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บ
ไว้เป็ นที่ ระลึ กได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199

ค่ า

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Grand Balish Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
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เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดี ต เป็ นเมืองหลวงแห่ งเอเชียของ
อาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library
of Celsus

และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่ งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian

สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่ งนี้ คืออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้น
ปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้าง
โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากร
ในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์
ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ ง
เที่ยง

ให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors เลือกซื้อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่ มีนักท่องเที่ ยวให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก
นาท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คาว่า “ปามุคคาเล่”
ในภาษาตุรกี หมายถึ ง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึ ง
ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ ง
เป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ”
ที่ต้ งั อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว
เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิ ดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา
และโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ ใดเหมื อน จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่าน
ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆ
หรื อปุยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
น้ าแร่ น้ ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต

ค่ า

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รหัสโปรแกรม :
พักค้างคืน ที่

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า
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Pam Thermal Hotel 5*

หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิสปาร์ตา้ -สวนดอกลาเวนเดอร์
เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบาพื้นเมือง Belly Dance Show

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องอิ สปาร์ตา้ Isparta ที่ เมื องอิ สปาร์ ตา้ แห่ งนี้ จะมี หมู่บ้านเล็กที่ มีชื่อว่า
Kuyacak Village

เป็ นหมู่บา้ นที่ปลูก สวนดอกดอกลาเวนเดอร์ ให้นกั ท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพ

เป็ นที่ระลึก สวนดอกลาเวนเดอร์ น้ ี จะบานสะพรั่งช่วง เดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม ของทุกปี ให้ท่านได้
เที่ยง

ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองระหว่างทาง
เดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นเมือง

มรดกโลก มีลกั ษณะภูมิประเทศไม่เหมือนที่ใดในโลกมีความสวยงามเหมือนหนึ่งเมืองในเทพนิยาย
ค่ า
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “โชว์ระบาหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้ำงคืน ที่ Uchisar Cave Hotel โรงแรมถ้า
หมายเหตุ!! กรณีโรงแรมถ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็ นพักโรงแรมระดับ 5 ดาว มาตรฐานตุรกีแทน

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า
05.00 น.

เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-เมืองอังคาร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่งั บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่า
ขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 230 ดอลล่าสหรัฐในกรณีชาระด้วยเงินสด 240 ดอลล่า
สหรัฐ ในกรณีชาระด้วยบัตรเครดิต ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์
ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ทุกท่าน
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดิน
ไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึก
ลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร
เมื อ งใต้ดิ นแห่ ง นี้ มี ค รบเครื่ องทุ ก อย่า งทั้ง ห้อ งโถง ห้อ งนอน ห้อ งน้ า ห้อ งถนอมอาหาร ห้องครั ว

เที่ยง

ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า

รหัสโปรแกรม :
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เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็ นด้วยกับ
ศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church
และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple

Church

ชม โรงงานเซรามิค, โรงงานเพชร และ โรงงานทอ

พรม อิ ส ระกับการเลื อกซื้ อสิ นค้าและของที่ ร ะลึ ก ได้ตามอัธยาศัย ได้เ วลาพอสมควรนาท่ า นออก
เดิ นทางสู่ เมืองหลวงของประเทศตุรกี กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 266 กิ โลเมตร ใช้เวลา
ค่ า

เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Bera Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่แปดของกำรเดินทำง

กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์!! นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพมหานคร

11:30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air

15.20 น.

เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
ภายในสนามบินนั้นมีร้าน Duty

Free Shop

เที่ยวบินที่ W5 119

ให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถ เลือกซื้ อ

สิ นค้าปลอดภาษี โดยเฉพาะอย่าง ถัว่ พิทตาชิ โอ่ จะมีราคาไม่แพงมีให้ท่านได้เลือกซื้ อ หรื อจะซื้ อเป็ น
ของฝากก็มีการออกแบบเป็ นแพคเกจที่ สวยงาม หรื อบางท่ านที่ ชอบรั บประทาน ไข่ปลาคาเวียร์
ภายในสนามบินก็มีจาหน่าย เนื่องจากประเทศอิหร่ าน เป็ นแหล่งผลิตไข่ปลาคาเวียร์ คุณภาพที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลก “คาเวียร์” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน” Sturgeon เป็ นปลาสองน้ า ที่เชื่อว่าเกิดมา
ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ ถิ่นกาเนิดมีอยูเ่ ฉพาะทางซีกโลกเหนื อ พบเจอมากที่สุดในทะเลแคสเปี้ ยน ซึ่ งฝั่งหนึ่ ง
เป็ นดินแดนของรัสเซีย ส่วนอีกฝั่งเป็ นดินแดนของอิหร่ าน
22.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air

วันที่แปดของกำรเดินทำง
07.25 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

End of Service

***

เที่ยวบินที่ W5 051

รหัสโปรแกรม :
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!!! รำคำเริม่ ต้น 33,900.- บำท !!!
กำหนดกำรเดินทำง
06-14 ก.ค. / 13-21 ก.ค. / 20-28 ก.ค. / 27 ก.ค.-04 ส.ค. / 03-11 ส.ค.
10-18 ส.ค. / 17-25 ส.ค.

ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินอีกท่ำนละ 8,000.- บำท

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561) **

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Mahan Air

(น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอำย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ำกับ 35 USD)

รหัสโปรแกรม :
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ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ลำเวนเดอร์ ต ุรกี
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ลำเวนเดอร์ ต ุรกี 9 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-39 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท กรุ๊ปสามารออกเดินทางได้
ในกรณีท่ีผูเ้ ดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000.- บาท กรุ๊ปสามารออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
 ตัว๋ เครื่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านัน้ ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้
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 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
 โรงแรมที่ ร ะบุไ ว้ใ นรายการท่ อ งเที่ ย วนั้น เป็ นเพี ย งการเสนอขายเท่ า นั้น ยัง ไม่ ไ ด้ท าการจองแต่
ประการใด และมาตรฐานโรงแรมนัน้ เป็ นการกาหนดมาตรฐานของการท่ องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่านัน้ บางโรงแรมจะมีมาตรฐานไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานโรงแรมระดับสากล

