Turkey UEFA Super Cup 6 วัน 3 คืน
(BUS2)
เชลชี vs ลิ เวอร์พลู

พิเศษ ล่อ งเรือ ช่อ งแคบบอสฟอรัส
เดิ น ทาง 13-18 สิ งหาคม 2562
วัน แรก
22.00 น.
วัน ที่ส อง
03.30 น.

สนามบิน สุว รรณภูมิ
พร้อมกันที่ส นามบิ น สุว รรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ – อิ ส ตัน บูล - สนามฟุต บอล บีเจเค โวดาโฟน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

06.55 น.
10.00 น.
13.45 น.

เย็น
18.00 น.

วัน ที่ส าม
เช้า

แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ ส ตัน บูล ประเทศตุร กี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK119 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ น กรุงอิ ส ตัน บูล Sabiha Gokcen International Airport ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
ก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง เพื่อ นํา ท่า นเช็ค อิ น เข้า สู่โรงแรมที่พกั ณ Rotana hotel หรือ ระดับ
เดีย วกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ราคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางไปยัง ส น าม ฟุ ต บอ ล บี เ จเค โวด าโฟน
(Beşiktaş Park in Istanbul) เพือ่ ชมการแข่งขันฟุตบอล UEFA
Super Cup 2019 ระหว่าง ทีม เชลชี vs ทีม ลิ เวอร์พลู
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Rotana hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
พระราชวังทอปกาปึ – ฮิ ป โปโดรม – สุเหร่า สีนํ้ า เงิ น – สุเหร่า เซนต์โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บ นํ้า เยเรบา
ตัน
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานทีช่ ่อื ดังของอิสตันบูลอีก
แห่งหนึ่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผดิ หวังในความสวยงาม ลํ้าค่า และอลังการมาก
พระราชวังทอปกาปึ มคี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยใช้เป็ นทีป่ ระทับขององค์สลุ ต่านมายาวนาน
หลายองค์ ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลต่านเมห์เมตที่ 2” แห่งอาณาจักรออตโต
มัน หรือสมญานามทีท่ า่ นได้รบั คือ “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ” ปั จจุบนั ได้ถูกเปลีย่ นเป็ นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงข้าว
ของเครือ่ งใช้โบราณของราชสํานักตุรกีทน่ี ่าชมมาก จะแบ่งพืน้ ที่
ออกเป็ น 3 ส่วน คือจะมีพน้ื ทีข่ องพระราชวังชัน้ นอก พระราชวัง
ชัน้ ใน และมีพน้ื ทีท่ เ่ี คยใช้เป็ นฮาเร็มของสุลต่าน เมือ่ ย่างก้าวเข้าสู่
พระราชวังจากชัน้ นอกและชัน้ ในจะได้เห็นการตกแต่งพระราชวังที่
วิจติ รอลังการอย่างมาก จุดทีน่ ่าสนใจมากคือ ท้องพระคลังทีใ่ ช้เป็ น
ทีเ่ ก็บทรัพย์สมบัตมิ คี า่ ทัง้ หลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ
(Topkapi Dagger) ทีง่ ดงามตัง้ แต่สว่ นของปลอกสวมทีป่ ระดับด้วยอัญมณี ไข่มกุ และทองคํา ส่วนบนด้าม
กริชนัน้ ประดับด้วยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครือ่ งประดับทัง้ หลาย
นักท่องเทีย่ วจะได้ชมเครือ่ งโลหะโบราณ เครือ่ งปั น้ ดินเผาและเครือ่ งกระเบือ้ งอีกมากมาย
นํ าท่านชม ฮิ ป โปโดรม (Hippodrome) จัตุรสั ที่แต่เดิมในยุคโบราณถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองใน
ยุคไบแซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้างสําหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั ลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีม่ แี ค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลิสก์แห่ง
กษั ต ริ ย์ เ ธโอโดเชี ย ส” (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรง
สี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึน้ ไปเป็ นยอดแหลม เสา
โบราณต้นที่ 2 เรียกกันทัวไปว่
่
า “เสางู” (Bronze Serpentine
Coluumn) เป็ นเสาบรอนซ์ทแ่ี กะลวดลายเป็ นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่ ว
กันไปมา ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรีกทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดทีม่ ี

เที่ย ง

เย็น

วัน ที่สี่
เช้า

เหลืออยูใ่ นอิสตันบูลทุกวันนี้ เคยถูกประดับอยูท่ ว่ี หิ ารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึน้ เมือ่ 479 ปี
ก่อนคริสต์กาลในครัง้ ที่รบชนะเปอร์เซีย เสาที่ 3 มีช่อื ว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine)
สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครัง้ เริม่ สร้างนัน้ เป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอม
หลอกเอาบรอนซ์ไ ปจนหมด ปั จ จุ บ ัน นั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ข้า ไปชมจึง มีโ อกาสได้เ ห็น เสาคอนสแตนติน
หลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน้ เข้าชมภายใน สุเหร่า สีนํ้า เงิ น (Blue Mosque) ปั จจุบนั ถือเป็ นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เป็ นมัสยิดที่ถูกสร้างขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ เริม่ สร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตัง้ อยูโ่ ดดเด่นอันเป็ นทีม่ าของชื่อ “Blue Mosque” ส่วน
ภายในก็จ ะประดับ ตกแต่ งด้ว ยกระเบื้องอิซนิ คตามผนังและกําแพงโดยรอบเป็ น ลวดลายต่ างๆ และ
แน่ น อนว่ า กระเบื้อ งทัง้ หมดนี้ เ ป็ นสีฟ้ า และสีฟ้ า ทัง้ ข้า งนอกข้า งในของมัส ยิด แห่ ง นี้ ย ัง เข้า กัน ดีก ับ
บรรยากาศของชายฝั ง่ ทะเลทีอ่ ยูท่ างเบือ้ งหลัง
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน
จากสุเหร่าสีน้ําเงินพาท่านเดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่เพื่อเข้า
ชมภายใน สุเ หร่า เซนต์โซเฟี ย (Hagia Sophia) ที่ปัจจุบ นั
ถูกแปรสภาพเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ต่างจากของเดิมทีเ่ คย
เป็ นทัง้ วิห ารในศาสนาคริส ต์ แ ละสุ เ หร่ า ในศาสนาอิส ลาม
เริ่ม แรกวิหารหลังนี้ ส ร้า งขึ้นโดย “จัก รพรรดิจสั ติเ นี ยนที่ 1”
(Justinian I) แห่ ง จัก รวรรดิไ บแซนไทน์ ใ นช่ ว งปี 543 เป็ น
วิหารใหญ่ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์มานานนับพันปี จนมาถูกเปลีย่ นแปลงเป็ นสุเหร่า
เมื่ออาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองดินแดนอนาโตเลียแห่งนี้ในปี 1453 ภายในเราจะได้เห็นการสร้าง
และตกแต่งที่ผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไว้ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาดของพระเยซูและสัญลักษณ์ของ
ศาสนาอิส ลามที่ดู เ ข้า กัน ได้ดีอ ย่ า งไม่ น่ า เชื่อ นํ า ท่ า นเข้า ชม
อุโมงค์เ ก็บ นํ้ า เยเรบาทัน (Yerebatan Sarnici) ที่สร้างขึ้น ใน
สมัยจักรพรรดิจสั ติเนียนโดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้เป็ นที่เก็บกักนํ้ า
สํารองไว้ใช้ในพระราชวัง และสําคัญมากสําหรับการสํารองนํ้าไว้
ใช้ใ นยามที่อ าจเกิด ศึก สงครามหรือมีศ ัต รูบุ ก เข้า มาล้อ มเมือ ง
เพราะจะมีท่ อ เป็ นตัว ส่ ง ผ่ า นนํ้ า จากแหล่ ง ธรรมชาติท่ีอ ยู่ห่า ง
ออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงค์สามารถกักนํ้ าไว้ได้มากถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนตัว
อุโมงค์จะมีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลังคาอุโมงค์ถูกรับนํ้าหนักด้วยเสาคํ้าต้นใหญ่ 336 ต้น
่
จริงๆ แล้วหากไม่รมู้ าก่อนว่าทีน่ ่ีเป็ นอุโมงค์เก็บนํ้าก็จะดูคล้ายวิหารโบราณทัวไป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Rotana hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
ล่อ งเรือ ช่อ งแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ม าร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูน ย์ผลิ ต เสื้อ หนังคุณ ภาพสูง ประเทศตุรกีถอื เป็ นประเทศหนึ่งทีข่ น้ึ ชื่อในด้านเครื่อง
หนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือ้ สินค้าเครื่อง
หนังกันได้ตามอัธยาศัย ไม่วา่ จะเป็ นเสือ้ กระเป๋ า เสือ้ โค้ช และอีกมากมาย

เที่ย ง

เย็น

วัน ที่ห้า
เช้า

เที่ย ง

นําท่าน ล่อ งเรือ ผ่า นช่อ งแคบบอสฟอรัส ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมทีท่ าํ ให้เส้นทางนี้มคี วามน่ าสนใจมาก
ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลําใหญ่ 2 ชัน้ เปิ ดพืน้ ที่กว้างบน
ดาดฟ้ าเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบ
ได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี้คอื จุดแบ่งอิสตันบูลออก
จากเอเชีย และยุโ รป และยัง เป็ น จุด เชื่อ มต่ อระหว่ า งทะเลดํา
(The Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) เป็ น
จุดสิน้ สุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปทีบ่ รรจบกัน มีความกว้าง
ต่างกันไป บางจุดกว้าง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32
กิโลเมตร ได้อมิ่ วิวอิม่ บรรยากาศของสองฝั ง่ ช่องแคบและพระราชวังโดลมาบาเช่ทต่ี งั ้ อยู่รมิ นํ้ าในอีกมุม
หนึ่งซึง่ สวยสง่าน่าชม
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งที่ สไปซ์ม าร์เก็ต (Spice Market) ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองรองจากตลาด
แกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตัง้ มานานตัง้ แต่ พ.ศ. 2203 สินค้าทีม่ จี าํ หน่ายในตลาดแห่งนี้กต็ รงตามชื่อนันคื
่ อ
กลุ่ ม เครื่อ งเทศที่แ ทบทุ ก ร้า นจะมีก ระบะไม้ว างเรีย งกัน เป็ นแถวแล้ว บรรจุ ผ งเครื่อ งเทศไว้จ นเต็ม
เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ นคนพืน้ ทีท่ จ่ี ะมาซือ้ นําไปปรุงอาหาร และ
ยังมีสนิ ค้ากลุ่มธัญพืชทัง้ หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัวของตุ
่
รกีจะเป็ นทีข่ น้ึ ชื่อมากในตลาดเครือ่ งเทศยังมี
ผลไม้ท งั ้ สดและแห้ง นํ้ าผึ้งแท้ นํ้ ามันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชัน้ ดี และที่น่าลองชิมสําหรับ
นักท่องเที่ยวก็คอื ขนมพื้นเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตํารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยังมี
ราคาถูกอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Golden way hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
แกรนด์ บาซาร์ – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – สนามบิ น – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม Turkish Delight ของฝากขึน้ ชื่อของประเทศตุรกี
นํ าท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ที่น่ีคอื แหล่งชอปปิ้ งที่มชี ่อื ที่สุดในตุ รกี
แกรนด์บาซาร์เป็ นตลาดเก่าแก่ทม่ี อี ายุมากกว่า 1,500 ปี สร้าง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 1996 นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสินค้าท้องถิ่น
สวยๆ ได้ทน่ี ่ีได้ในวันจันทร์ถงึ เสาร์ตงั ้ แต่ 8 โมงครึง่ ไปจนถึง 1
ทุ่ม ในตลาดมีรา้ นค้ามากกว่า 4,000 ร้าน ทัง้ เสือ้ ผ้าเครื่องแต่ง
กาย ผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขนสัตว์ เครื่องประดับ เครื่องราง
สินค้าทุกชนิดมีให้เลือกซือ้ ครบได้ในตลาดเดียว
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร

19.25 น.
วัน ที่หก
01.00 น.
02.50 น.
12.30 น.

นําท่านเข้าชมภายใน พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ เด่น
เป็ นสง่าติดกับช่องแคบบอสฟอรัส และเป็ นพระราชวังชื่อดังทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นทีส่ ุดแห่งความยิง่ ใหญ่อลังการ
ของตุรกี ซึ่งสร้างขึน้ ตามดําริของ “พระเจ้าอับดุลเมซิดที่ 1” (Abdulmecid I) ที่ต้องการสร้างพระราชวัง
แห่งใหม่ท่ที นั สมัยกว่าพระราชวังทอปกาปึ ซ่งึ เป็ นที่ประทับเดิมและใช้เวลาสร้างนานถึง 13 ปี โดยแล้ว
เสร็จในปี 1856 ทีแ่ น่ ๆ คือกว่าจะสร้างเสร็จก็หมดงบประมาณไป
มากถึง 1,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ พระราชวังแห่งนี้จงึ เป็ นหนึ่งใน
สาเหตุทท่ี ําให้การเงินของประเทศระสํ่าระส่ายเข้าขัน้ วิกฤต แลก
มากับการได้เป็ นพระราชวังทีม่ คี วามหรูหราทีส่ ุดด้วยจํานวนห้อง
มากถึง 285 ห้อง และเพราะได้รบั อิทธิพลในการออกแบบตกแต่ง
จากทางฝั ง่ ยุโรป ทําให้พระราชวังโดลมาบาเช่สวยงามด้วยศิลปะ
ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก แอบมีศลิ ปะแบบออตโตมัน
ดัง้ เดิมแทรกอยูท่ วไป
ั ่ สิง่ ทีอ่ ยากบอกคือไม่ว่าจะเป็ นห้องไหนโซนใดภายในพระราชวังโดลมาบาเช่กล็ ว้ น
แต่สวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจากการตกแต่งด้วยหินอ่อน ไม้คุณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอล
เลกชันภาพเขี
่
ยนลํ้าค่า ทีส่ าํ คัญคือพระราชวังแห่งนี้ใช้ทองคําในการตกแต่งผนังและเพดานนํ้าหนักมาก
ถึง 14 ตัน
ได้เวลาอัน สมควรนําท่านเดิ น ทางสู่ สนามบิน อิ ส ตัน บูล Istanbul new airport
ออกเดินทางสู่ เมือ งดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK122 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุว รรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 374 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัต ราค่า บริ ก าร
วัน เดิ น ทาง

สิ งหาคม

13- 18 สิ งหาคม 2562

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 8,000 บาท
อัต รานี้ ร วม

ราคา

64,900

✓ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัต รานี้ ไม่ร วม
✗ ค่าภาษี ม ลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ ่าย 3% กรณี ต ้อ งการใบเสร็จ
✗ ค่านํ้าหนัก ของกระเป๋ าในกรณี เกิ น กว่า สายการบิน กําหนดให้ 30 กิ โลกรัม ต่อ หนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ ่า ยส่ว นตัว ต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รีด และค่าเครื่อ งดื่ม ในห้อ งพัก
✗ ค่าทิ ป ไกด์ท้อ งถิ่ น ท่านละ 3 ดอลล่าร์ส หรัฐ / คน / วัน
✗ คนขับ รถท้อ งถิ่ น ท่านละ 2 ดอลล่าร์ส หรัฐ / คน / วัน
✗ ค่าทิ ป หัว หน้ าทัว ร์ไทย ขัน้ ตํา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อ นไขในการจองทัว ร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ ก และคืน ค่าทัว ร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง

2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

