BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
** พักโรงแรมถา้ และโรงแรม 5 ดาว **
ประเทศตุรกี...นำท่ำนเที่ยวชม 3 มหำอำณำจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดิน
ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ง
ประเทศที่ มีผูอ้ ยู่อ าศัยมาตั้งแต่ย ุคหิน เก่ามีอ ารยธรรมอานาโตเลียโบราณ
ต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

เมืองคัปปำโดเกีย

เมืองคอนย่ำ

โรงแรมถ้ำ

พระรำชวังโดลมำบำเช่

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เมืองอิสตันบูล
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กรุงทรอย

มัสยิดสีน้ ำเงิน

เลือกทำ Option Balloon
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (TK069 23.00 – 05.20 น.)
อิสตันบูล (บินภำยใน TK2010 06.40-08.05) – คัปปาโดเกีย –
เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน – โรงงานพรม –
โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บา้ นโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงาน
หนัง

2
3
4
5
6
7
8

MEAL

เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ตลาด
แกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี - สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาปี ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ าเงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย - สนามบิน
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (TK068 01.25 – 15.00 น.)

B

L

HOTEL
D
UCHISAR KAYA CAVE
HOTEL
HOTEL ANEMON
KONYA
KUSADASI GRAND
BELISH HOTEL
CANAKKALE KOLIN
HOTEL
RAMADA PLAZA
TEKSTILKENT HOTEL

กำหนดกำรเดินทำง
25 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 61
8 – 15 มิถุนำยน 61
วันแรกของกำรเดินทำง (1)
20.00 น.

23.00 น.

39,900.-

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมำยเลข 9 เคำน์เตอร์ U
สำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK69
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 10 ชั ่วโมง)
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วันที่สองของกำรเดินทำง (2) กรุงอิสตันบูล (บินภำยใน)– เมืองคัปปำโดเกีย – เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน – โรงงำนพรม
โรงงำนเพชร - หุบเขำนกพิรำบ – หมู่บำ้ นโบรำณอุชิซำร์
05.50 น.
เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำไทย 4 ชั ่วโมง) หลังจากนั้น
นาท่านแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ สูเ่ มืองเคย์เซอรี่
06.40 น.
ออกเดินทำงสู่ เมืองเคย์เซอรี่ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2010
08.05 น.
เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองเคย์เซอรี่ หลังจากผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่
เมืองคัปปำโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลุมพื้ นที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลา
หลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้
เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
เป็ นหุบเขาร่องลึก เนิ นเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ชอื่ ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า” และได้รบั การแต่งตั้ง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
นาท่านออกเดินทาง สูเ่ มืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริเวณที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของผูค้ นมา
ตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่หลบหนี ภยั จากการไล่ทาร้ายและ
สังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็น
ได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ต้งั อยูใ่ นบริเวณนี้
นาท่านเดินทางสู่
พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม
(Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาว
คริสต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ น
จานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการ
รุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
นาท่านชม นครใต้ดนิ Underground City i เกิดจากการขุดเจาะพื้ นดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้
เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีช้นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้
มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)
จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงำนพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่
ที่ผลิตในตุรกีนัน่ มีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจาก
ฝ้ าย และพรมที่ ทอจากไหม แล้วนาท่านชมโรงงำนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น
เทอควอย อาร์เทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยังมีความโดดเด่นให้ท่าน
ได้เลือกชมและช๊อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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คำ่

นาท่านแวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (Pigeon Valley) จุด
ชม วิ ว ณ หุ บเขาน กพิ ราบ Pigeon Valley หน้ า ผาที่
ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็ นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทา
รังอาศัยอยูอ่ ย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น
ปราสาทอุ ชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้ในระยะไกล ที่นี่จะมี
นกพิราบมากมาย ที่ชาวบ้านเลี้ ยงนกพิราบ เพื่อนาอึ มาทา
เป็ นปุ๋ ยบารุงต้นไม้ และนาท่านแวะถ่ายรูปหมู่บำ้ นโบรำณอุชิซำร์(Uchisar Town) เป็ นเมืองเล็ก
ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยูบ่ นเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ มีชอ่ งหน้าต่าง
มากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ ง วิวจากด้านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้ องล่างได้รอบทิศ ที่ นี่
สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผูค้ นจริงที่อยูอ่ าศัยในบ้านที่ขุดเข้าไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จน
เรียกได้วา่ เป็ นบ้านจอมปลวก ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
หมายเหตุ
ในกรณีโรงแรมถา้ เต็ม จะเปลี่ ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)

เช้ำ

เมืองคัปปำโดเกีย – เมืองคอนย่ำ – คำรำวำสไลน์ – พิพิธภัณฑ์
เมฟลำนำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)

**สำหรับท่ ำนใดที่ สนใจขึ้ นบอลลูน ชมควำมงำมของเมือ งคัปปำโดเกี ย
จะต้องออกจำกโรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกีย
ในอีกมุมหนึ่ งที่หำชมได้ยำก ใช้เวลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง โดย
ต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปี ขึ้นไป (ค่ำขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ รำคำ
ประมำณ USD 220 ต่อ 1 ท่ำน)
** หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำได้จำกหัวหน้ำทัวร์ ก่อนชำระเงิน ***
[บริษัทตัวแทนผูใ้ ห้บริก ำรทัวร์บอลลู นในตุ รกีมีประกั น ภัย ให้กับทุก ท่ำน แต่สำหรับประกั นภัยที่ทำจำก
เมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลุมกำรทำกิจกรรมขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท]
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี
ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี้ อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่าน
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กลำงวัน

คำ่

ได้ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั ่งทางของประเทศตุร กี ***
ระหว่ำ งทำงแวะถ่ ำ ยรู ป *** ”คำรำวำนสไลน์” ที่ พัก กองคาราวานในอดี ต ของสุ ลต่ านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท
ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทาด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่น
จัดเป็ นครัว ห้องน้ า และห้องนอน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
ได้เ วลำอั น สมควร น ำท่ ำ นเข้ำ ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์เ มฟลำนำ
(Mevlana Museum) หรือ ส านั ก ลมวน เริ่ม ก่ อ ตั้ง ขึ้ นในปี ค.ศ.
1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้ เป็ น
ผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้วา่ เป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพนฐานอยู
ื้
่
บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นำท่ำนเดิน ทำงสู่ เมืองปำมุ ค
คำเล (Pamukkale) เป็ นน้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิด ขึ้ นจากธารน้ าใต้ดินที่มี อุณหภูมิประมาณ 35
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมา
จากภู เขา “คาลดากึ ” ที่ ต้ ัง อยู่ห่างออกไปทางทิ ศ เหนื อ รินเอ่ อ ท้น ขึ้ นมาเหนื อ ผิ ว ดิ น และท า
ปฏิ กิ ริย าจับ ตัว แข็ง เกาะกัน เป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภู มิ ป ระเทศ เกิ ด เป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จน
ทาให้ปามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญอื่ นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน้ า
โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั HOTEL ANEMON KONYA 5* หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5)

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4)

เช้ำ

เมืองคอนย่ำ – เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส – เมืองคูซำดำสี
โรงงำนเครือ่ งหนัง

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งปำมุ ค คำเล (Pamukkale) หรื อ
ปราสาทปุ ย ฝ้ าย (Cotton Castle) ในภาษาตุ ร กี เกิ ด จาก
น้ าแร่รอ้ นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิด
เป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อ นกัน เป็ นชั้นน้ าตก มีสีขาวคล้ายกับ
สร้างมาจากปุยฝ้ าย ซึ่งน้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ น
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หินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่ าอัศจรรย์ น้ าแร่นี้มีอุณหภูมิต้งั แต่ประมาณ 35 –
100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออัก เสบ ความดันโลหิต สูง โรคทางเดิ นปั สสาวะ และโรคไต ในอดี ตกาลชาว
โรมันเชื่อว่าน้ าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ นำท่ำนชมเมือง
โบรำณเฮียรำโพลิส (Hierapolis) ในอดี ตเป็ นสถานที่ บาบัด โรค ก่อตั้งโดยกษัต ริยย์ ูเมเนสที่ 1
แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้ มีแผ่นดิ นไหวเกิดขึ้ นหลายครั้งหลังปี ค.ศ
1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยูอ่ ีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อน้ าที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปั จจุบนั ตั้งอยู่ใน
โรงแรมปามุ ค คาเล สถานที่ สาคัญ อื่ นๆ ได้แก่ พิพิ ธภัณ ฑ์ปามุ ค คาเล โรงอาบน้ าโรมัน โบสถ์
สมัยไบแซนไทน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)
ได้เวลาอัน สมควร นาท่านออกเดิน ทางสู่ เมื อ งคู ซ ำดำสี (Kusadasi) เมื อ งริม ทะเล ที่ พัก ต่ าง
อากาศที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ งของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้ นชาวตุรกีมกั จะ
มาล่อ งเรือ ชมทะเลสีฟ้ า สวย และนอนอาบแดดริม ชายหาดที่ นี่ นาท่านสู่โรงงำนเครื่อ งหนั ง
คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ที่สินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทัว่ โลก มักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกี
ผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดงั อื่นๆ อีกมากมาย
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั KUSADASI LE BLEU HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8)

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5)

เช้ำ

เมืองคูซำดำสี – เมืองโบรำณเอเฟซุส - กรุงทรอย เมืองชำนัคคำเล

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ มืองโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus)
ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึกว่า “มหำนครแห่งแรก
และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมัง่ คัง่
ที่ สุด ถนนทุ ก สายปูด ้ว ยหิ น อ่ อ น ชมห้อ งสมุ ด เซลซุ ส (The
Library of Celsus) ห้อ งสมุ ด แห่ ง นี้ มี ท างเข้า 3 ทาง โดย
บริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่
เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลัก
เทพีท้งั 4 องค์นี้เป็ นของจาลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและ
ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน
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เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุ รกี มีลานแสดงตรงกลาง
แวดล้อมด้วยที่นัง่ ชมไล่ระดับขึ้ นไป ปั จจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยูแ่ ละมีการจัดการแสดงแสงสี
เสีย งบ้างเป็ นครั้งคราว ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ ยงั คงเหลือ ร่องรอยของ
ห้องอบไอน้ าให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของ
พระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (10)
นาท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปั จจุบนั กรุงทรอยตั้งอยูใ่ น
เมืองชานัคคาเล่ (Canakale) ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็ น
เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ ง บริเวณกรุงทรอย มี การ
จัดแสดงแบบจาลองกรุงทรอย และเรื่อ งราวการค้นพบโดยนั ก
โบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกัน
ถึง 9 ชั้น มี ซากเมื อ งเก่า ก าแพง ประตู และม้าไม้จ าลองแห่ง
ทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของ
นั ก รบโบราณโดยเป็ นสาเหตุ ทาให้ก รุง ทรอยแตก ชมม้าไม้จ าลองแห่ง ทรอย (Trojan Horse)
จากนั้นนานาท่านเดินทางไปยัง เมืองชำนัคคำเล ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการ
เดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสูย่ ุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้ อมปราการขึ้ น
ที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็ นที่ต้งั ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่
1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัว
ออกจากสงครามโลก
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (11)

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)

เช้ำ

เมืองชำนัคคำเล – เมืองอิสตันบูล - พระรำชวังโดลมำบำเช่ –
ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์ ตุรกี - สไปซ์ มำร์เก็ต

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (12)
นาท่านเดิ น ทางสู่เมื อ งอิสตัน บูล (Istanbul) เมื่ อ งสาคัญ
อันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ ห์แห่งอายรธรรมอัน
เก่าแก่ซึ่งเหมือนนี้ เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอัน
สวยงาม และอดี ต ยัง เป็ นเมื อ งหลวงของอาณาจัก รโรมัน
ตะวัน ออกที่ เคยรุ่งเรือ งกว่า 1,000 ปี ซึ่ งเรารูจ้ ัก ในนาม
“กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล” เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
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ในประเทศตุรกีต้งั อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญ
เพียงเมื องเดียวในโลก ที่ต้ ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชีย (ฝั ่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่าจานวนมากในบริเวณนั้น จึง
ส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (13)
นาท่านเดินทางสู“่ พระรำชวังโดลมำบำเช่”
(DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตามสไตล์ตะวันตก
มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักร ออตโตมัน มี
การปรับตัวให้ทนั สมัยมากขึ้ น จึงมีการก่อสร้างพระราชวัง
สไตล์ตะวันตก คล้ายๆพระราชวังแวร์ซายย์ในฝรัง่ เศส
และมีการประดับประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย
โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยูใ่ นพระราชวังแห่งนี้ และ
ประกอบกับพระราชวังแห่งนี้ อยูร่ ิมช่องแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น และ มีการ
เพิ่มเติมในการจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก
จึงถือว่าเป็ นพระราชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป
ซึ่ง
พระราชวังแห่งนี้ ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับ
สวยงามอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์ ตุรกี ตลำดเก่ำแก่อำยุกว่ำ พันปี เป็ นตลาดช้อป
ปิ้ งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุด ในตุรกีเป็ นตลาดสไตล์เตอร์
กิชแท้ ๆ ภายในตลาดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเป็ น
ตลาดเก่าแก่เปิ ดมานานกว่า 1,500 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1453 มี เนื้ อที่ ท้ ัง หมดเกื อ บ ๆ 200 ไร่ มี รา้ น
ค้าขายของต่ าง ๆ มากถึ ง 5,000 ร้านค้า มี สินค้าให้
เลือกมากมายไม่ ว่าจะเป็ นของกินเล่นขนมของตุ รกี ที่
หาซื้ อจากที่ ไ หนไม่ ไ ด้ ของที่ ร ะลึ ก ที่ แ นะน าก็ จ ะเป็ น ลูก ปั ด ตาปี ศาจ เครื่อ งลาง ชา ผลไม้
อบแห้ง ถั ่ว หลากชนิ ดเช่ น ถั ่ว แมคคาดาเมี ย พิ ต าชิ โอ หรื อ จะเป็ นขนมหวาน เตอร์กิ ช
ดีไลต์ เครื่องเทศ เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ พวง
กุญแจหรือกระเบื้ องเพนท์ติดผนัง และของที่ระลึกอื่น ๆ อิสระเพลิดเพลิน กับ การเลือกซื้ อสินค้า
ของฝากที่ระลึกมากมาย หรือ อาหารท้องถิ่นที่มีให้เลือกมากมายตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มำร์เก็ต เป็ นตลาดพื้ นเมือง
ของชาวเมืองอิสตันบูล
ที่มีเครื่องเทศอันลือชือ่ และ
นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้ นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว่
สารพัดชนิ ด, น้ าผึ้ ง,ไข่ปลาคาร์เวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ
เตอร์กิชดีไลท์ เป็ นต้น นอกจากช็อปปิ้ งสนุก ขนมอร่อยแล้ว
การได้มาถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี้ ถือว่าได้บรรยากาศที่
สนุ กสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้ อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสาเร็จรูปต่างๆ
มากมายทีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์
เป็ นต้น

BW… WONDERFUL TURKEY 8D5N MAY-JUN 18 (TK)

PAGE 8

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (14)
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)

เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระรำชวังทอปกำปี
ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ ำเงิน – วิหำรเซนต์โซเฟี ย – สนำมบิน

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (15)
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อนำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ ช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดาและ
ทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สาคัญช่องแคบแห่งนี้ เป็ น
ช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป
ซึ่งทั้ง 2 ฝั ่งท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงาม สองฝรัง่ ทวีป
คื อ ยุ โรป และ เอเชีย อัน สวยงามยิ่ง และ มี พ ระราชวัง
สาคัญๆ อยู่ริมแม่น้ ามากมาย รวมถึงสถาปั ตยกรรมในยุค
โรมั น ที่ รายล้อ มริ ม สองฝั ่ ง แคบ ซึ่ ง ทุ กท่ า นถื อเป็ น
ประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ “พระรำชวั ง ทอปกำปี ” (TOPKAPI
PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็ น พระราชวังสาคัญ
ในสมัย ออตโตมัน เป็ นที่ประทับของสุลต่านองค์สาคั ญๆ ซึ่ง
บรรยากาศของพระราชวัง กว้า งใหญ่ ไ พศาลอยู่ ในดงต้น
มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้อง
ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นการให้เห็นภาพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน
และ พระราชวังแห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้ อง
เคลือบอันสวยหรู ก่อนนาท่านสู่ จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่ งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (16)

บ่ำย

นาท่านเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สร้าง
ในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็ นสนามอาเรน่าที่ใช้
สาหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม
และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผคู ้ นได้กว่า 100,000 คน ใน
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ฮิปโปโดรมมีอนุ สาวรียเ์ ด่นๆสามแห่งคือ
1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราช
นามาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุ สาวรียต์ ่างๆมาจากอาณาจักรยุค
โบราณ 2.เสางู (Serpentine column) สลักเป็ นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ ี่
วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII)
ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชดั
นาท่านเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ำเงิน” (BLUE MOSQUE)
เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน
หรือ มัสยิดสุลต่ำนอำห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)
อันเก่าแก่และยิง่ ใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่ง
สร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโต
มาน ระหว่างปี 1609-1616 เป็ นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินคาบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซาน
จานวน 6 หอ จนเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญลักษณ์สาคัญของตุรกีซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดที่
จะต้องไปเยือน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วิหำรเซนต์โซเฟี ย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่
เคยเป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็ นศิลปะที่
เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (17)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนำมบินกรุงอิสตันบูล

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
01.25 น.
15.00 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 068
เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ
*******************************************************************

**หมายเหตุ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
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WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถา้ 1 คืน** **บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

25 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 61
8 – 15 มิถุนำยน 61
รวมตัว๋ เครือ่ งบิน

ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบิน

39,900.-

16,900.-

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง
พักห้องเดี่ยว จ่ ำยเพิม่ ท่ำนละ

5,500.-

*** ราคานี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันและราคาตัว๋ ของสายการบิน
ณ วันที่ 17 พ.ย. 60 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสำร ผูใ้ หญ่ต้งั แต่ 15 ท่ำนขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ตา่ กว่า
15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

*** คนไทยไม่ตอ้ งทำวีซ่ำ
*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี และผูเ้ ดินทำงที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้
และไม่มีผดู ้ แู ลเนื่องจำกอำหำรและกำรเดินทำงระยะไกลไม่เหมำะสำหรับเด็ก
อัตรำนี้ รวม
*ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำง 20 กิโลกรัม/ท่ำน
*ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผูเ้ ดินทำงไป
พร้อมกรุป๊ ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์เท่ำนั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี่อายุตา่ กว่า 1 ปี หรือเกิน
85 ปี ขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทาประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ชาระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน
รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน้ าดื่มทุกวัน

อัตรำนี้ ไม่รวม
*ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทาวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทาหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
*ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 50 ดอลล่ำร์ยเู อส($USD)/ท่ำน ตลอด

กำรเดินทำง
***ไม่มีแจกกระเป๋ำ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บำท ต่อการจองทัวร์หนึ่ งท่าน
สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็ บค่ำทัวร์ท้งั หมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วันทำ หำก
บริษัทฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร
เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ค่ำมัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ำยค่ำตั ๋วเครื่องบิน ค่ำโรงแรม ล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผูเ้ ดินทำง
ยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็ นไปตำมเงื่อนไขตำมนี้

กำรยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 20,000.- บำท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ 30-50 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำทั้งหมด 20,000.-บำท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หำกท่ำนมีเหตุบำงประกำรที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนค่ำตั ๋ว (Non Refund) เนื่องจำกเป็ นนโยบำยของสำยกำรบิน
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แจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ 1-29 วัน ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมดเพรำะเป็ นช่วงพีค
(เทศกำลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่มี
กำรคืนเงินทั้งหมด

กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระ
* กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลำก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน น้ ำหนักไม่เกินท่ำนละ 20
กิโลกรัม (หำกน้ำหนักเกิน ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเก็บค่ำระวำงเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสาหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่ อง
ได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่ งตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
ตามที่เกิดขึ้ นจริง
3. ที่นัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นัง่ ไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ ับทำง
เจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำทีเ่ ช็คอินเท่ำนั้น

หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
5.กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
8. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุมของบริษัท
9.กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
10. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
12.เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทำงบริษัทฯ /ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของทำงบริษัทฯ
แล้ว

สถำนที่เข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทาโปรแกรมทัว ร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมทัว ร์ตลอดทั้งปี หากวันเดิ นทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุป๊ ทัวร์) ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุใดเหตุหนึ่ งในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว

กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ างๆในแถบยุ โรป มี ก ารรณรงค์เรื่อ งการงดสู บบุ ห รี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ ต่ างๆ จะมี
ข้อ กาหนดที่ ชดั เจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ูบ บุหรี่ ทั้งนี้ เนื่ องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็ นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนี้ ทำงบริษัทฯ จะนำลงกรอกในเอกสำรเข้ำ-ออก นอกประเทศ สำคัญมำก
(ขอให้ทุกท่ำนกรอกข้อมูลตำมควำมจริง แล้วส่งกลับให้เจ้ำหน้ำที่)
1. ยืนยันกำรเดินทำง จองรำยกำรทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นำมสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จำนวน ผูเ้ ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้ หญ่ ..............ท่ำน
4. เบอร์ติดต่อ ***สำคัญมำก ขอทรำบเบอร์ตดิ ต่อมำกว่ำ 1 หมำยเลข
....................................................................................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่ำนรำยละเอียดเงื่อนกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง
6. อำหำร
ไม่ทำนเนื้ อวัว
ไม่ทำนเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................

ไม่ทำนสัตว์ปีก

ทำนมังสำวิรสั

กรณีที่ไม่ทำนเนื้ อวัว รบกวนระบุประเภทอำหำรที่ท่ำนสำมำรถทำนได้ (เฉพำะเสิรฟ์ บนเครือ่ งบิน)
อำหำรประเภทมังสำวิรสั
อำหำรประเภทซีฟ้ ูด
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่

ไม่เคย

เคย ประเทศ.......................................................

8. ต้องกำรเลือกทีน่ ั ่ง
ริมทำงเดิน
ริมหน้ำต่ำง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้เลย)
หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้ ซึ่ งเป็ นไปตำมเงือ่ นไขของตัว๋ กรุ๊ป
ทัง้ นี้ทำงลูกค้ำสำมำรถแจ้งสะสมไมล์ไว้ก่อนได้ เพื่อเป็ นเรคคอร์ดกำรเดินทำง

ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................

*** กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ต ผูเ้ ดินทำงภำยใน 7 วัน หลังจำกทำกำรจอง ***
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