ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่น 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน มาฮานแอร์
ตารางการบิน สายการบิน มาฮาร์ แอร์ (มกราคม-มีนาคม 2560)
สุวรรณภูม-ิ กรุงเตหะราน
W5 050
23:35 น.-04:00 น.
กรุงเตหะราน-กรุงอิสตันบูล
W5 112
06:50 น.-09:35 น.
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน
W5 119
12:50 น.-15:40 น.
กรุงเตหะราน-สุวรรณภูมิ
W5 051
21:45 น.-07:45 น.
ตารางการบิน สายการบิน มาฮาร์ แอร์ (เมษายน-ตุลาคม 2560)
สุวรรณภูม-ิ กรุงเตหะราน
W5 050
22:35 น.-03:45 น.
กรุงเตหะราน-กรุงอิสตันบูล
W5 112
06:50 น.-08:35 น.
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน
W5 119
11:00 น.-14:50 น.
กรุงเตหะราน-สุวรรณภูมิ
W5 051
22:10 น.-07:25 น.
กาหนดการเดินทาง วันที่

8-15 มี.ค. 60
10-17 / 12-19 / 14-21 เม.ย. / 29เม.ย.-6พ.ค. 60

ราคา 29,900 บาท
ราคา 33,900 บาท

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงเตหะราน - กรุงอิสตันบูล - คณะเดินทางช่วงเม.ย. พาชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip
Festival 2017 - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต - เข้าทีพ่ ัก

วันที่3

ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้าเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปิ - เมืองยาโลว่า
Yalova

วันที่4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล่
วันที่5 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบาพื้นเมือง
วันที6

เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดนิ ไคมัคลี -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บ้านชนพื้นเมือง กรุงอังคาร่า

วันที่7 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงเตหะราน
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูม-ิ กรุงเตหะราน
20.30 น.
พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน Mahan Air เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
(สาหรับกรุ๊ปที่เดินทางเดือน เมษายน ต้องพร้อมกัน ที่สนามบินเวลา 19.30 น.)
23.35 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air
เที่ยวบินที่ W5 050
วันที่สองของการเดินทาง
อิสตันบูล-เข้าชมสวนดอกทิวลิป สถานที่จัดงาน
Tulip Festival 2017-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
04.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
06.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Mahan Air
เที่ยวบินที่ W5 112
09.35 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางเดือน เม.ย. เท่านั้น นําท่านสู่ อีเมอร์กัน พาร์ค Emirgan Park สวนสาธารณะที่สวยที่สุด
และมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกี เดือน เมษายน ของทุกปี ส่วนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
ความสวยงามของดอก ทิวลิป ตั้งแต่เวลา 05.30 น.-22.00 น. โดยที่ตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะ
แห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2017 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกี เป็นต้น
กาเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์
ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพันธุ์ นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย)
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
อย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะ
ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus
ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมา
หนัก 4.5 ตัน
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสอง
ฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้ าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดา The
Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่
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สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย
เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
จากนั้นนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือก
ซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี
อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บ
น้าใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราวังทอปกาปึ-เมืองยาโลว่า-เมืองอายวาลิค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว
20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง่
จากนั้นนําท่านข้ามถนนเล็ก ๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ําเงินเป็นเพราะ
เขาใช้กระเบื้องสีน้ําเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทําเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป
เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําพิธีละหมาด Minaret 6
หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ
จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกว้างมุ่งหน้าสู่โบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็น
โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
จากนั้นนําท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี
ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ําสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความ
กว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ําหลังคา 336 ต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้
พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมือง
นีเ้ ป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนีข้ น้ึ เป็นทีป่ ระทับอย่างถาวร พระราชวัง
แห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์
มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ําค่า อาทิ เพชร 96
กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละ
ยุคสมัย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองยาโลว่า Yalova ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าและติดกับทะเลอีเจียน
นําท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากประมาณ นั่งเรือประมาณ 45 นาที จากนัน้ นําท่านนั่งรถโค้ชคันเดิม อายวาลิค
Ayvalik (ระยะทาง354 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัด
เดียวกัน ตั้งอยู่ในแค้วนมาร์มาร่า
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ค่า

รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Halic Park Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สขี่ องการเดินทาง เมืองอายวาลิค-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะผ่านขุนเขา ปศุสัตว์ ต้นมะกอก ตลอดสองข้างทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของ
เซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian
สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่
สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้
เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ
นาท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสือ้ หนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อ
หนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่า
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบาพื้นเมือง Belly Dance Show
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี
หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่
เกิดขึ้นจากธารน้ําใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่
ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิว
ดิ น และทํ า ปฏิ กิ ริ ย าจั บ ตั ว แข็ ง เกาะกั น เป็ น ริ้ ว เป็ น แอ่ ง เป็ น ชั้ น ลดหลั่ น กั น ไปตามภู มิ ป ระเทศเกิ ด เป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ ปามุคคา
เล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่ร้อน นําท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้ าง
ของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ําแร่
ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 3335 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้อ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ําพุร้อนสามารถรักษาโรค
ได้ ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.45 ชัว่ โมง)
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่
องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนที่ใดในโลกมีความ
สวยงามเหมือนหนึ่งเมืองในเทพนิยาย
ค่า
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม “โชว์ระบาหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Gold Yildirim Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-บ้านพืน้ เมืองมนุษย์ถ้า-เมืองอังคาร่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
05.00 น.
ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูน
ประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐในกรณีชาระด้วยเงินสด 210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีชาระด้วยบัตรเครดิต)
เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบ
ให้กับทุกท่าน
นําท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้นนําท่านชม นครใต้ดนิ ไคมัคลี
Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อ
ใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมชี ั้นล่างที่ลึกที่สดุ ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบ
เครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church
แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia หรือที่เรียกกันติดหูในชื่อ
ของ บ้านของมนุษย์ถ้า พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา
กาแฟ เป็น Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ําใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ
บ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ
ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศตุรกี กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์!! นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
12:20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air
เทีย่ วบินที่ W5 119
14.50 น.
เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
ภายในสนามบินนั้นมีร้าน Duty Free Shop ให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
โดยเฉพาะอย่าง ถั่วพิทตาชิโอ่ จะมีราคาไม่แพงมีให้ท่านได้เลือกซื้อ หรือจะซื้อเป็นของฝากก็มีการออกแบบเป็น
แพคเกจทีส่ วยงาม หรือบางท่านที่ชอบรับประทาน ไข่ปลาคาเวียร์ ภายในสนามบินก็มีจําหน่าย เนื่องจากประเทศ
อิหร่าน เป็นแหล่งผลิตไข่ปลาคาเวียร์คุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก “คาเวียร์” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน”
Sturgeon เป็นปลาสองน้ํา ที่เชื่อว่าเกิดมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ ถิ่นกําเนิดมีอยู่เฉพาะทางซีกโลกเหนือ พบเจอมาก
ที่สุดในทะเลแคสเปี้ยน ซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นดินแดนของรัสเซีย ส่วนอีกฝั่งเป็นดินแดนของอิหร่าน
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air
เที่ยวบินที่ W5 051
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
07.45 น.
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 8-15 มี.ค. 60
ผู้ใหญ่ และเด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ราคา 29,900 บาท
พักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม 3,500 บาท
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 10-17 / 12-19 / 14-21 เม.ย. / 29เม.ย.-6พ.ค. 60
ผู้ใหญ่ และเด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ราคา 33,900 บาท
พักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม 5,000 บาท
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสาหรับเด็ก / คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560) **
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Mahan Air
(น้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 18 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกํากับภาษี)
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 41
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทําการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-39 วันทําการ หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่ผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000.- บาท กรุ๊ปสามารออกเดินทางได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัดหยุด งาน การประท้ วง ภัย ธรรมชาติ การก่อ จลาจล อุบั ติเ หตุ ปัญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ งนี้ จะคํา นึง และรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือด
หมู
 ตั๋วเครื่องบินนีเ้ ป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
 ตั๋วเครื่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com
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www.etravelway.com/+
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