BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถา้ 1 คืน**
DAY
1
2
3

ITINERARY
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK065 22.35 – 05.50 (+1)
อิสตันบูล (บินภายในTK2010 07.35-09.00) – กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย –
เกอเรเม – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ งเกอเรเม –นครใต้ ดนิ ไคมัคลี – โรงงานพรม –
โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมูบ่ ้ านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่ องปั น้ ดินเผา- เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ –
พิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา

4

เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง

5

เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล

6
7
8

เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรื อช่องแคบบอสฟอรัส –
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์ เก็ต
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน ้าเงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย - พระราชวัง
ทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10
– 09.25 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

MEAL
B

L

HOTEL
D
CAPPADOCIA AVRSYA
HOTEL
HOTEL ANEMON
KONYA
KUSADASI GRAND
BELISH HOTEL
CANAKKALE KOLIN
HOTEL
RAMADA PLAZA
TEKSTILKENT HOTEL

กาหนดการเดินทาง
26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
9 – 16 ก.พ. 2561 (วันตรุษจีน)
9 – 16, 20 - 27 มี.ค. 2561

36,900.-

3 – 10 เม.ย. 61

40,900.-

10 – 17 เม.ย. 61
12 – 19 เม.ย. 61

43,900.-

วันแรกของการเดินทาง (1)

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน4
้ ประตูหมายเลข 9 เคาน์ เตอร์ T สาย
การบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ (TK) พบ เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ด้ านเอกสารและสัมภาระ
22.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 065
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
19.30 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)

05.55 น.
07.35 น.
09.00 น.

กรุงอิสตันบูล (บินภายใน) – กรุงเคย์ เซอรี่ – เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองเกอเรเม – พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม –นครใต้ ดนิ
โรงงานพรม – โรงงานเพชร - หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชซิ าร์

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าไทย 4 ชั่วโมง) หลังจากนัน้ นา
ท่านแวะเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ สู่กรุงเคย์ เซอรี่
ออกเดินทางสู่ กรุงเคย์ เซอรี่ โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2010
เดินทางถึงสนามบิน กรุงเคย์ เซอรี่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสู่
เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขา
ไฟที่ ไหลออกมาปกคลุมพื ้นที่ เป็ นบริ เวณกว้ าง แล้ วทับถมเป็ นเวลาหลายล้ านปี เมื่อ วันเวลาผ่านไป
พายุ ลม ฝน และหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่ องลึก เนิน
เขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บน

กลางวัน

ค่า

ดิน จนได้ ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
นาท่านออกเดินทาง สู่เมือ งเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตัง้ อยู่ในบริ เวณที่ เป็ นที่ตงั ้ ถิ่นฐานของผู้คนมา
ตังแต่
้ สมัยโรมัน และเป็ นที่ ที่ชาวคริ สเตียนยุคแรกใช้ ในการเป็ นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทาร้ ายและ
สังหารก่อนที่คริ สต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้ รับการประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้
จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณนี ้
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ ้า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้ วยกับ
ศาสนาคริ สต์
นาท่านชม นครใต้ ดนิ ไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะ
พื ้นดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้ เป็ นที่หลบภัยจากข้ าศึกศัตรูนครใต้ ดินไคมัคลีมีชนั ้ ล่างที่ลึกที่สดุ ลึก
ถึง 85 เมตร เมืองใต้ ดนิ แห่งนี ้มีครบเครื่ องทุกอย่างทัง้ ห้ องโถง ห้ องนอน ห้ องนา้ ห้ องครัว ห้ องอาหาร
โบสถ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่ องพรม พรมส่วนใหญ่ที่
ผลิตในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่อ งลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรื อพรมที่ทอจากฝ้าย
และพรมที่ทอจากไหม แล้ วนาท่านชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย
อาร์ เทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณี ตและยังมีความโดดเด่นให้ ท่านได้ เลือกชม
และช๊ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
นาท่านแวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley
หน้ าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ ขดุ เจาะเป็ นรู เพื่อให้ นกพิราบเข้ าไปทารังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี ้
ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้ ในระยะไกล ที่นี่จะมีนกพิราบมากมาย
ที่ชาวบ้ านเลี ้ยงนกพิราบ เพื่อนาอึ มาทาเป็ นปุ๋ยบารุงต้ นไม้ และนาท่านแวะถ่ายรูป หมู่บ้านโบราณอุชิ
ซาร์ (Uchisar Town) เป็ นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็ น
ปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้ าต่างมากมายจนดูคล้ ายรวงผึ ้ง วิวจากด้ านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบ
เขาเบื ้องล่างได้ รอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวติ ของผู้คนจริงที่อยู่อาศัยในบ้ านที่ขดุ เข้ าไปในภู เขาที่
ดูเหมือนจอมปลวก จนเรี ยกได้ วา่ เป็ นบ้ านจอมปลวก ในสภาพแวดล้ อมเดิมมายาวนานหลายร้ อยปี
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่ า
หมายเหตุ
ในกรณี โรงแรมถ้าเต็ม จะเปลีย่ นเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

วันที่สามของการเดินทาง (3)
เช้ า

กลางวัน

เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครื่องปั ้นดินเผา – เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
**สำหรับท่ ำนใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย
จะต้ องออกจำก
โรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หำชมได้ ยำก ใช้ เวลำ
อยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง โดยต้ องมีอำยุมำกกว่ ำ 6 ปี ขึน้ ไป (ค่ ำขึน้ บอลลูนไม่ ได้ รวมอยู่
ในค่ ำทัวร์ รำคำประมำณ US 220 ต่ อ 1 ท่ ำน)** หำกท่ ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำได้ จำก
หัวหน้ ำทัวร์ ก่ อนชำระเงิน ***
[บริษัทตัวแทนผู้ให้ บริการทัวร์ บอลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้ กับทุกท่าน
แต่ สาหรับ
ประกันภัยที่ทาจากเมืองไทยนัน้ ไม่ ครอบคลุมการทากิจกรรมขึน้ บอลลูนและเครื่องร่ อนทุก
ประเภท]
นาท่านเดินทางสูโ่ รงงานเครื่องปั ้นดินเผา สินค้ าขึ ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศตุรกี ด้ วยประวัตอิ นั
ยาวนานและกรรมวิธีการผลิตที่ประณีตสวยงาม ทาให้ เครื่ องปั น้ ดินเผาของเมืองคัปปาโดเกียกลายเป็ น
ของฝากที่นิยมซื ้อให้ กนั อันดับต้ นๆ ของประเทศตุรกีเลยก็วา่ ได้
จากนันน
้ าท่านออกนาท่านออกเดินทางสู่
เมืองคอนย่ า (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมภิ าคแถบนี ้อีกด้ วย
ระหว่างทางให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพสองข้ างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่ งทางของ
ประเทศตุรกี ***ระหว่ างทางแวะถ่ ายรูป *** ”คาราวานสไลน์ ” ที่พกั กองคาราวานในอดีตของสุลต่าน
ฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตังอยู
้ ่ที่หมูบ่ ้ านสุลต่านฮานี สร้ างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท
ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทาด้ วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่ า ส่วนบริเวณอื่น
จัดเป็ นครัว ห้ องน ้า และห้ องนอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา (Mevlana Museum) หรื อสานักลมวน
เริ่ มก่อ ตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่ อกันว่า ชายคนนี เ้ ป็ นผู้วิเศษของ
ศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ชกั ชวนคนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ให้ เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม
โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็ น
น ้าตกหินปูนสีขาวที่ เกิดขึ ้นจากธารนา้ ใต้ ดินที่ มีอุณ หภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่งเป็ นที่มีแร่

ค่า

หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สงู มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตงอยู
ั ้ ่ห่าง
ออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อท้ นขึ ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ ว้ เป็ นแอ่ง
เป็ นชัน้ ลดหลัน่ กันไปตามภูมปิ ระเทศ เกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้ รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติแ ละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญ อื่ นๆ ได้ แ ก่
พิพธิ ภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HOTEL ANEMON KONYA 5* หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

วันที่ส่ ีของการเดินทาง (4)
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เมืองคอนย่ า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี
โรงงานเครื่องหนัง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรื อปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษา
ตุรกี เกิดจากน ้าแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์ บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้ าผา ซ้ อนกัน
เป็ นชันน
้ ้าตก มีสีขาวคล้ ายกับสร้ างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชันจะแข็
้
งเป็ นหินปูน ย้ อย
เป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นา้ แร่ นีม้ ีอุณ หภูมิ ตงั ้ แต่ประมาณ 35 – 100 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคณ
ุ สมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไข
ข้ ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่ อว่านา้ พุร้อ น
สามารถรักษาโรคได้ จึงได้ สร้ างเมืองเฮียราโพลิสล้ อมรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่ านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตังโดยกษั
้
ตริ ย์ยู
เมเนสที่ 1 แห่งแพร์ กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนีม้ ีแผ่นดินไหวเกิดขึ ้นหลายครัง้ หลังปี
ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อน ้าที่ศกั สิทธิ์ ซึ่งปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ ใน
โรงแรมปามุคคาเล สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพธิ ภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซน
ไทน์
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) เมืองริ มทะเล ที่พกั ต่างอากาศที่
ขึ ้นชื่อของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ในช่วงฤดูร้อนชาวตุรกีมกั จะมาล่องเรื อชม
ทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริ มชายหาดที่ นี่ นาท่านสู่โรงงานเครื่ องหนั ง คุณ ภาพเยี่ ยมของ
ประเทศตุรกี ที่สนิ ค้ าแบรนด์เนมดังๆ จากทัว่ โลก มักจะส่งมาให้ โรงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace,
Micheal Kors และแบรนด์ดงั อื่นๆ อีกมากมาย

ค่า

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KUSADASI GRAND BELISH HOTEL 5* หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
เช้ า

กลางวัน

เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอเฟซุส - กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึกว่า
“มหานครแห่ งแรกและยิ่งใหญ่ ท่ ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์ และมัง่ คัง่ ที่สดุ ถนนทุกสายปู
ด้ วยหินอ่อน ชมห้ องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้ องสมุดแห่งนี ้มีทางเข้ า 3 ทาง โดยบริ เวณ
ประตูทางเข้ ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้ แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่ง
ความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทงั ้ 4 องค์นีเ้ ป็ นของจ าลอง ส่วนของจริ งนัก
โบราณคดีช าวออสเตรี ยได้ นากลับไปออสเตรี ยและตัง้ แสดงอยู่ที่พิพิธภัณ ฑ์กรุ งเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรง
ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้ อ มด้ วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ ้นไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้
งานได้ ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้ างเป็ นครัง้ คราว ห้ องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (Roman
Bath) ที่ ยังคงเหลือร่ อ งรอยของห้ องอบไอนา้ ให้ เห็นอยู่จ นถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์ นักบุญ เซนต์ จอห์ น
(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริ สต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลีย
หรื อประเทศตุรกีในปั จจุบนั นาท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์ กามัม (Pergamum) ตังอยู
้ ่ในบริ เวณอะนาโต
เลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้ านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรี กที่
มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)
นครบนที่สงู เป็ นโครงสร้ างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่งผู้ตัง้ ถิ่นฐานในสมัย
นันมั
้ กเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่
ที่เติบโตรุ่งเรื องอยู่บนที่ราบเบื ้องล่างที่รายล้ อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้ านบน (upper town) จะ
เป็ นพื ้นที่วิหารบูชาเทพเจ้ า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพื ้นที่ใช้ งานต่างสาหรั บกษัตริ ย์และชน
ชันสู
้ งเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัว่ ไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้ านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองทรอย (Troy) ปั จจุบนั กรุงทรอยตังอยู
้ ่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakale) ประเทศ
สาธารณรั ฐ ตุร กี ซึ่ งเป็ นเมือ งศูน ย์ กลางการท่ อ งเที่ ย วแห่ งหนึ่ง บริ เ วณกรุ ง ทรอย มีก ารจัด แสดง
แบบจาลองกรุงทรอย และเรื่ องราวการค้ นพบโดยนักโบราณคดี พร้ อมทัง้ ภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูก

ค่า

สร้ างซ้ อนทับกันถึง 9 ชัน้ มีซากเมืองเก่า กาแพง ประตู และม้ าไม้ จาลองแห่งทรอย ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
สัญญลักษณ์ อันชาญฉลาดด้ านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็ นสาเหตุทาให้ กรุงทรอยแตก ชมม้ าไม้
จาลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากนันน
้ านาท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
การค้ าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้ าจากเอเชียสูย่ โุ รป นับตังแต่
้ สลุ ต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้
สร้ างป้อมปราการขึ ้นที่นี่เมื่อ ปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็ นที่ ตงของสมรภู
ั้
มิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้ องการรุกคืบหน้ า เข้ าไปยังช่องแคบคาร์ ดาแนลส์ เพื่อบีบให้
ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)

วันที่หกของการเดินทาง (6)
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส –
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์ เก็ต

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสาคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์แห่ง
อายรธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเหมือ นนี เ้ ปรี ยบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็ น
เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรื องกว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารู้จักในนาม “กรุงคอนสแตน
ติโนเปิ ล” เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ในประเทศตุรกี
ตังอยู
้ ่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทาให้ อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวใน
โลก ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ งอนาโตเลีย) ซึ่ง
ในอดีต อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่าจานวนมากในบริ เวณนัน้ จึงส่งผลให้ อิสตันบูลมีชื่อเรี ยก
แตกต่างกันออกไป
นาท่ านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนาท่านล่ องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่ องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดาและทะเลมาร์ มาราเข้ าด้ วยกัน และที่สาคัญ
ช่องแคบแห่งนี ้ เป็ นช่องแคบพรมแดนกันระหว่
้
าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทัง้ 2 ฝั่ งท่านจะได้ ชม
ทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสาคัญๆ อยู่
ริมแม่น ้ามากมาย รวมถึงสถาปั ตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้ อมริมสองฝั่ งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็ น
ประวัตศิ าสตร์ ของชีวติ ที่ได้ มีโอกาสมาล่องเรื อในช่องแคบที่แบ่งเส้ นพรมแดนทวีปในครัง้ นี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเดินทางสู“่ พระราชวังโดลมาบาเช่ ” (DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตามสไตล์
ตะวันตก มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดท้ ายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวให้ ทนั สมัยมากขึ ้น จึงมี

ค่า

การก่อสร้ างพระราชวัง สไตล์ตะวันตก คล้ ายๆพระราชวังแวร์ ซายย์ในฝรั่งเศส และมีการประดับประดา
อย่างชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลีย ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก แขวนอยู่ในพระราชวังแห่งนี ้
และ ประกอบกับพระราชวังแห่งนี ้ อยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ ้น และ มีการ
เพิม่ เติมในการจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก จึงถือว่าเป็ นพระราชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวัง
แห่งนี ้ใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอย่าง
สวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่ องแก้ วเจียระไน และพรมทอมือผืนที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดพื ้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่ องเทศอัน
ลือชื่อและ นอกจากนัน้ ยังมีอาหารขึ ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด , นา้ ผึ ้ง,ไข่ปลา
เวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์ กิชดีไลท์ เป็ นต้ น นอกจากช็อปปิ ง้ สนุก ขนมอร่ อยแล้ ว การได้ มาถ่ายรูป
ที่ตลาดแห่งนี ถ้ ื อ ว่าได้ บรรยากาศที่ สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือ กซือ้ สินค้ าคุณ ภาพราคาถูกมากมาย
โดยเฉพาะอาหารสาเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ า
พื ้นเมือง อาทิ เตอร์ กิส ดีไลท์ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (14)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่ า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)

เช้ า

กลางวัน

เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีนา้ เงิน - วิหารเซนต์ โซเฟี ย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์ บาซ่ าร์ ตุรกี – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (15)
นาท่านเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สนามแข่งรถม้ าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้
อย่างสวยงาม นาท่านเที่ยวชม “มัสยิดสีนา้ เงิน” (BLUE MOSQUE) อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่สร้ างขึ ้น
ในค.ศ.1609 เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม เยเรบาตัน” บ่อเก็บ
น ้าใต้ ดนิ สมัยโบราณ ซึ่งนอกจากเป็ นบ่อเก็บน ้าที่กว้ างใหญ่ไพศาล เป็ นน ้าที่ใช้ สาหรับผู้ที่อาศัยในเมือง
ชันในแล้
้
ว การก่อสร้ างยังเป็ นรูปแบบสมัยโรมันเมื่อเดินเข้ าไปด้ านใน มีคนเปรี ยบเทียบว่าคล้ ายกับ
พระราชวังใต้ ดนิ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ โซเฟี ย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคย
เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็ นศิลปะที่
เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)

บ่ าย

ค่า
20.50 น.

นาท่ านเดินทางสู่ “พระราชวังทอปกาปี ” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้ องโลก ซึ่งถือว่าเป็ น
พระราชวัง ส าคัญ ในสมัย ออตโตมัน เป็ นที่ ป ระทับ ของสุล ต่า นองค์ ส าคัญ ๆ ซึ่ ง บรรยากาศของ
พระราชวังกว้ างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้ นมะกอก และตังอยู
้ ่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ ชมห้ อ ง
ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นการให้ เห็นภาพย้ อนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บรวบรวม
สมบัตโิ บราณของประเทศตุรกี รวมทังเครื
้ ่ องกระเบื ้องเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชรประจาราชวงศ์ และ
อัญมณีทรงค่ารวมทังเพชร
้
88 กะรัต ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ก่อนนาท่านสู่ จุดถ่ายภาพที่สวย
ที่สดุ จุดหนึ่งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตลาดแกรนด์ บาซ่ าร์ ตุรกี ตลาดเก่ าแก่ อายุกว่ า พันปี เป็ นตลาดช้ อปปิ ง้
ที่ใหญ่และโด่งดังที่สดุ ในตุรกีเป็ นตลาดสไตล์เตอร์ กิชแท้ ๆ ภายในตลาดตกแต่งไว้ อย่างสวยงามและ
เป็ นตลาดเก่าแก่เปิ ดมานานกว่า 1,500 ปี ซึ่งสร้ างตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1453 มีเนื ้อที่ทงหมดเกื
ั้
อบ ๆ 200 ไร่ มี
ร้ านค้ าขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้ านค้ า มีสนิ ค้ าให้ เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ นของกินเล่นขนมของ
ตุร กี ที่ หาซื อ้ จากที่ ไหนไม่ไ ด้ ของที่ ร ะลึกที่ แนะน าก็ จ ะเป็ น ลูก ปั ด ตาปี ศาจ เครื่ อ งลาง ชา ผลไม้
อบแห้ ง ถั่ ว หลากชนิ ด เช่ น ถั่ ว แมคคาดาเมี ย พิ ต าชิ โ อ หรื อจะเป็ นขนมหวาน เตอร์ กิ ส ดี
ไลต์ เครื่ องเทศ เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่ องดนตรี พื ้นเมือง โคมไฟ เครื่ องดูดบารากู่ พวงกุญแจ
หรื อกระเบื ้องเพนท์ตดิ ผนัง และของที่ระลึกอื่น ๆ อิสระเพลิดเพลิน กับ การเลือกซือ้ สินค้ า ของฝากที่
ระลึกมากมาย หรื อ อาหารท้ องถิ่นที่มีให้ เลือกมากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (17)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุงอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 064

วันที่แปดของการเดินทาง (8)

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

09.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*******************************************************************
**หมายเหตุ

รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม**

กาหนดการเดินทาง

26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
9 – 16 ก.พ. 2561 (วันตรุษจีน)
9 – 16, 20 – 27 มี.ค. 2561

อัตราค่ าบริการ
ราคาต่ อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน

36,900.-

13,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน/ห้ อง
พักห้ องเดี่ยว จ่ ายเพิ่มท่ านละ
กาหนดการเดินทาง

5,000.3 – 10 เม.ย. 61
10 – 17, 12 – 19 เม.ย. 61
อัตราค่ าบริการ

รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาต่ อท่ าน
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน/ห้ อง
พักห้ องเดี่ยว จ่ ายเพิ่มท่ านละ

3 – 10 เม.ย. 61
40,900.-

รวมตัว๋ เครื่องบิน
ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน 10 – 17 เม.ย. 61
12 – 19 เม.ย. 61
17,900.-

43,900.5,500.-

*** ราคานี ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษี น ้ามันและราคาตัว๋ ของสายการบิน ณ วันที่ 30

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน
19,900.-

พ.ย. 60 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหลังจากออกราคานี ้ไปแล้ ว
*** การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสาร ผู้ใหญ่ ตงั ้ แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20
ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
*** คนไทยไม่ ต้องทาวีซ่า
อัตรานีร้ วม
*ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด ตามเส้ นทาง
*ค่ านา้ หนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่ าน
*ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุ, ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั เิ หตุเท่านัน้ คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับผู้เดินทางไปพร้ อม
กรุ๊ปในระยะเวลาท่ องเที่ยวกับทัวร์ เท่ านัน้ ประกันการเดินทางจะไม่ค้ มุ ครองผู้ที่อายุต่ากว่า 1 ปี หรื อเกิน 85 ปี ขึ ้นไป
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี ค้ มุ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีต้องการทาประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิม่ รวมประกันสุขภาพด้ วย ชาระเพิม่ ท่านละ 500 บาท/ท่าน รายละเอียด
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
* มี Wifi ฟรี บนรถโค้ ช และ แจกน ้าดื่มทุกวัน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
*ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
*ค่าทาวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการทาหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่ านา้ หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ ีเกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่ อท่ าน)
*ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
*ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
*ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
*ไม่ รวม ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ +คนขับรถ ตลอดทริป 48 ดอลล่ าร์ ยูเอส($USD)/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
***ไม่ มีแจกกระเป๋า

เงื่อนไขการชาระเงิน
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์ หนึ่งท่าน
สาหรับส่ วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันทา หากบริษัท
ฯ ไม่ ได้ รับเงินครบทัง้ หมดก่ อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
เมื่อ ท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรื อ ค่าทัวร์ ทงั ้ หมดแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ อ่านเงื่อ นไขและยอมรั บ
ข้ อตกลงต่างๆ ทังหมดของทางบริ
้
ษัทฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่องบิน ค่ าโรงแรม ล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามนี ้

การยกเลิก
แจ้ งยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้ งยกเลิกล่ วงหน้ า 30-50 วัน ก่ อนเดินทาง ยึดค่ ามัดจาทัง้ หมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั๋วแล้ ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่ สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่ าตั๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้ งยกเลิกล่ วงหน้ า 1-29 วัน ก่ อนเดินทาง ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเพราะเป็ นช่ วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่ )
แจ้ งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้ าประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่ มี
การคืนเงินทัง้ หมด
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ ใต้ ท้องเครื่องบิน นา้ หนักไม่ เกินท่ านละ 20 กิโลกรัม
(หากนา้ หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่ าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่ กุญแจอย่ างหนาแน่ น
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ดหรื อ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ าสาหรับหิ ้วขึ ้นเครื่ อง สายการบินอนุญ
ุ าตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรื อ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบนิ ภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน้ และ หิ ้วขึ ้นเครื่ องได้ 1 ใบ/
ท่านเช่นกัน

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง
3. ที่นงั่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน หรื อ ผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่สายการบินกาหนด
ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นงั่ ไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่
มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่ านัน้
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
5.กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆทัง้ สิ ้น
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาสิง่ ของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรื อโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้ บริการใดๆ หรื อไม่เข้ าชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุมของบริษัท
9.กรณีที่ท่านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายและรับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น

10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
12.เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชาระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ ของทางบริษัทฯ
แล้ ว
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทาโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมทัวร์ ตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ า
ชมนันๆ
้ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์ ) ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ
สถานที่นนๆ
ั ้ หรื อสลับโปรแกรม เพื่อให้ ท่านได้ เข้ ามสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่าง
การเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจน ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
(ขอให้ ทุกท่ านกรอกข้ อมูลตามความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์ .................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร์ ........................................................................................................................
3. จานวน ผู้เดินทาง ........................... ท่ าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่ าน
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขึน้ ไปต้ องนอนมีเตียง
4. เบอร์ ตดิ ต่ อ ......................................................................................
พร้ อมทัง้ ได้ อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทัง้ หมด โดยครบถ้ วน

5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (TWN) ............ห้ อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรื อ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง
3.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (มีเตียง)
3.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (ไม่ มีเตียง)
3.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
3.6 ห้ องพัก 1 ท่ าน (SGL) ………ห้ อง
6. อาหาร
ไม่ ทานเนือ้ วัว
ไม่ ทานเนือ้ หมู
วิรัสอื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่ เคย

ไม่ ทานสัตว์ ปีก

ทานมังสา

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

8. ต้ องการเลือกที่น่ ัง
ริมทางเดิน
ริมหน้ าต่ าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)

ลงชื่อ ผู้จอง.....................................................................................................
*** กรุณาส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ ตตัวจริงก่ อน
เดินทาง 7 วัน***

