ไฮไลท์ของโปรแกรม










บินตรง สุวรรณภูมิ – อตาเติร์ก (ตุรกี) เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) (ไฟลท์ สวย)
ฟรีนำ้ หนักกระเป๋ ำขำไป 20 กิโลกรัม และขำกลับ 20 กิโลกรัม
โรงแรมระดับมำตรฐำน 5 ดำว พร้ อมอำหำรเช้ ำ พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ ถำ้ 1 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ชม ม้าไม้จาลอง สัญลักษณ์อนั ยิง่ ใหญ่แห่งเมืองนักรบโบราณอย่างเมืองทรอย
ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ของปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้ าย)
ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล "บลูมอสก์" อุโมงค์เก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ พระราชวังทอปกาปึ อุโมงค์เก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน
ล่องเรื อที่ช่องแคบบอสฟอรัส นัง่ บอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านัง่ บอลลูน)
ช้อปปิ้ งเครื่ องเทศ ณ ตลาดสไปซ์
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วัน โปรแกรมกำรเดินทำง
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก - เมืองชานักกาเล
2
- เมืองโบราณทรอย - ถ่ายรู ปกับม้าโทรจัน - เมืองไอวาลิค
คุชาดาสึ - เมืองโบราณ - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้ อหนัง 3
ปามุคคาเล

เช้ ำ
-

กลำงวัน
-

เย็น


√

√

√

√

√

√

โรงแรมทีพ่ กั
PARION HOTEL ระดับ 5
ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
COLOSSAE HOTEL ระดับ
5 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
GRAND KONYA HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรื อระดับ
เทียบเท่า
โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ า
DREAM CAVE HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรื อ ระดับ
เทียบเท่า

4

ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้ าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา สถานีคาราวาน

√

√

√

5

เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาดัค - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม - โชว์ระบา
หน้าท้อง Belly Dance

√

√

√

6

นัง่ บอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านัง่ บอลลูน) โรงงานผลิตพรมทอมือ -โรงงานเซรามิคและร้านจิวเวอรี่ - เมืองอัง
การ - ทะเลสาบน้ าเค็ม - สุสานอาตาเตริ์ ก

√

√

√

BERA HOTEL ระดับ 5 ดาว
หรื อระดับเทียบเท่า
GOLDEN TULIP
BAYRAMPASA ระดับ 5
ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

7
8
9

นครอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส
บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - ชม
พระราชวังทอปกาปึ - ชอปปิ้ ง ณ สไปซ์มาเก็ต
กรุ งเทพฯ

√

√

√

√

√

√



-

-

กำหนดกำรเดินทำง
เดือน 61

17-25 ต.ค. 61
26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61

รำคำ 42,991.รำคำ 40,991.-
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วันแรก

ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

18.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
(-/-/-)
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ U ประตู 9 Turkish Airlines (TK)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก ประเทศตุรกี โดย สำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ 65
**ช่ วงวันเดินทำงวันที่ 26 พ.ย.-4 ธ.ค. เวลำกำรเดินทำง 22.35 - 05.50 น.**

21.45 น.

วันทีส่ อง

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ - ท่ ำอำกำศยำนอตำเติร์ก - เมืองชำนักกำเล - เมืองโบรำณทรอยถ่ ำยรู ปกับม้ ำโทรจัน - เมืองไอวำลิค

04.00/05.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
(เวลำท้องถิ่นช้ ำกว่ำประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
(กรุ ณำปรับนำฬิ กำของท่ ำนเป็ นเวลำท้ องถิ่นเพือ่ ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตุรกี พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
นาท่านออกเดิ นสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีความสาคัญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่
บริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ที่ต้ งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร (1)
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องชำนักกำเล(Canakkale) ปั จจุ บนั เป็ นเมื องท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญของตุ รกี มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิ ม มี ชื่ อว่า โบกำซี่ (Bogazi) หรื อ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) เป็ นเมื อง
ศูนย์กลางการค้าและชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเป็ นที่ขนถ่ายสิ นค้าจากเอเชี ยสู่ ยุโรป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่
1 ชานัคคาเลเป็ นที่ต้ งั ของสมรภูมิรบกัลลิ โปลี และยังเคยเป็ นที่ต้ งั ของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุ ง
ทรอย เมืองชานักกาเลตั้งอยูห่ ่ างจากกรุ งอิสตันบูล ด้วยการเดินทางทางรถยนต์ประมาณ 4 ชัว่ โมง ปั จจุบนั มี
ซากของกาแพงเมืองที่เป็ นหิ นหนาปรากฏอยู่ จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) ที่มีชื่อเสี ยงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้นเมื่อ 4,000 ปี มาแล้ว ในอดีตผูค้ นส่ วน
ใหญ่คิดว่าเป็ นนิ ยายที่แต่งขึ้นและนามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุดค้นและพบซาก
เมืองโบราณที่เป็ นเมืองทรอยในอดี ตว่ามีอยู่จริ ง ที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณจุดยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สุดของช่ องแคบเฮล
เลสพอนด์ (Hellenpond) ทาให้นครแห่ งนี้ สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อทั้งทางบกและทางน้ าระหว่าง
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้
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เทีย่ ง

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (2)
ออกเดินทางสู่ เมือง ไอวาลิค ระหว่างทางนาท่านแวะ ถ่ ำยรู ปคู่กบั ม้ ำไม้ ตำมตำนำน หรือ ม้ ำไม้ โทรจัน
(Trojan Horse) ม้าไม้ที่โด่งดังสุ ดๆจากภาพยนตร์ เรื่ อง Troy ที่ชาวกรี กชุบ้ ายส่ งม้าไม้ให้เมืองทรอย เพื่อเป็ น
ของกานัลที่ชนะในสงคราม Trojan แต่ความจริ งได้แอบบรรจุคนในม้าไม้ เพื่อมาเปิ ดประตูเมืองให้ทหารเข้า
ตีตวั เมืองทรอยจนล่มสลาย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม (3)
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั  PARION HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

คุชำดำสึ -เมืองโบรำณ - บ้ ำนพระแม่ มำรี - โรงงำนผลิตเสื้อหนัง - ปำมุคคำเล
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (4)
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคุ ชำดำสึ (Kusadasi) เป็ นท่าเรื อธรรมชาติ ที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริ สตกาล ได้
สร้างสุ เหร่ าคาไลชิและโรงอาบน้ า ตลอดจนกาแพงเมืองที่พกั สาหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึ เป็ นเมือง
ท่าที่เหมาะในการทาการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริ กาใต้ และ คูซาดาสึ เพิ่งเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปี
ค.ศ. 1980 ชมเมืองโบรำณเอฟฟิ ซุ ส (Ephesus) เมืองโบราณที่ได้มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีแห่ งหนึ่ ง
ของโลก เมืองเอฟฟิ ซุ สเป็ นเมืองในยุคโบราณที่ยงิ่ ใหญ่ สวยงามสมกับการเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิ ซุส รุ่ งเรื องในยุคสมัยกรี ก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาว
ไอโอเนี ยน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรี ก ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาลแผนผังเมืองเอฟ
ฟิ ซุ สนั้นได้ชื่อว่าเป็ นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ ทหาร และการค้า โดยตัวเมืองตั้งอยูต่ ิดกับทะเลอีเจี้ยน เรื อสิ นค้า
สามารถเทียบท่าได้ใกล้ประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิ ซุ สนั้นตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสู งสองด้าน
คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาให้ขา้ ศึกบุกโจมตีได้ยากมาก

นาท่านชม บ้ ำนพระแม่ มำรี (House of Vergin Mary) เชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยูแ่ ละ
สิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่คริ สศาสนิ กชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป
นมัสการให้ได้สักครั้ง มีลกั ษณะเป็ นบ้านชั้นเดียว ภายในเป็ นห้องโถงกว้าง ๆ ไม่มีสิ่งตกแต่งภายในมากนัก
มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแท่นบูชา
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เทีย่ ง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (5)
หลัง จากนั้นนาทุ ก ท่ า นเยี่ยมชมโรงงำนผลิต เครื่ องหนั ง ที่ มี คุ ณภาพและชื่ อเสี ย งของตุ รกี มี เสื้ อผ้า แบบ
ทันสมัย น้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่ สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ การครึ่ ง
ต่อครึ่ ง เนื่องจากตุรกีเป็ นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบให้กบั แบรนด์ไฮเอนด์ทางฝั่งยุโรปอีกด้วย
จากนั้นออกเดิ นทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ (Pamukkale) เป็ นที่ต้ งั ของนครโบราณเฮียราโปลิ ส และบ่อน้ าแร่ ที่
ประกอบด้วยหิ นปูนและเกลือแร่ ไหลเป็ นน้ าตกจากที่สูง100 เมตรลงสู่ พ้นื สายน้ าที่ถูกอากาศเย็นตัวลงทาให้
แคลเซี ยมตกตะกอน เกิ ดเป็ นอ่างแคลเซี ยมธรรมชาติ ขนาดมหึ มา เรี ยกว่า ปำมุคคำเล่ ในยุคโรมันสถานที่
แห่งนี้เป็ นเมืองตากอากาศที่สวยงาม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (6)
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั  COLOSSAE HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

ปำมุคคำเล - ปรำสำทปุยฝ้ ำย - เมืองคอนย่ ำ - พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลำนำ - สถำนีคำรำวำน

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (7)
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
จากนั้นนาท่านชมปรำสำทปุยฝ้ ำย หน้าผาสี ขาวที่กว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ าเป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครง
และน้ าตกแช่ แข็ง ถ้ามองดูจะเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆ หรื อ ปุยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ น
หิ นปู น ห้อยย้อยเป็ นรู ป ร่ า งต่ า งๆอย่า งมหัศ จรรย์ เมื่ อน้ า แร่ มี อุณหภูมิ ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซี ย ส
ประชาชนจะนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่ อว่ามี คุณสมบัติในการรั กษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ
ความดันโลหิตสู ง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคอนย่ ำ ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของ อาณาจักรเซลจุก (Selcuk) อาณาจักรแห่ งแรก
ของชาวเติ ร์กบนผืนแผ่นดิ นตุ รกี และยังเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาของนิ กายเมฟลาวี ซึ่ งก่อตั้งโดยนักกวี
ชาวอัฟกานิ สสถาน และทาให้ชาวคริ สต์จานวนไม่น้อยเลยหันมานับถื อสาสนาอิสลาม ในแต่ละปี จึงมีผมู ้ า
แสวงบุญที่นี่เป็ นจานวนมาก
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เทีย่ ง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (8)
จากนั้นนาทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมฟลำนำ (Mevlana Museum) อาคารหลังใหญ่ที่ภายนอกเป็ นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม ในอดีตเป็ นสถานที่สาหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และบรรดานักบวชในศาสนาจะใช้เป็ นที่สวดมนต์ทาสมาธิ ดว้ ยวิธีการอดอาหาร
เพื่อทรมานตัวเองแล้วไปเดินหมุนวนเป็ นวงกลมพร้อมกับการทาจิตให้สงบด้วยการฟั งเสี ยงขลุ่ยเรี ยกวิธีน้ ี วา่
" Whirling Dervishes " ปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุ สานของเมฟลาน่ า เจลาเลดดิน อาจารย์ทาง
ปรัชญาประจาราชสานักแห่ งสุ ลต่านอาเลดิ น เคย์โคบาท และยังเป็ นสุ สานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา
และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย

พาท่านแวะชมสถำนีคำรำวำน ที่พกั เล็กข้างทางที่นกั เดินทางสามารถใช้สาหรับการพักผ่อนให้หายเหนื่ อย
จากการเดินทาง สถานี คาราวานตั้งอยูไ่ ด้จากการคมนาคมทางการค้า การติดต่อสื่ อสาร และการเดินทางของ
ผูค้ นในเครื อข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ที่ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริ กาเหนือ และ ยุโรปตะวันออก
เฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป็ นที่รู้จกั ในภาษาไทยด้วยชื่อเรี ยกว่า "โรงเตี๊ยม"
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (9)
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั  GRAND KONYA HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ ำ

เมืองคัปปำโดเกีย - นครใต้ ดินคำดัค - พิพธิ ภัณฑ์ เกอเรเม - โชว์ ระบำหน้ ำทอง Belly Dance

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (10)
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเจีย (Cappadocia) เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า “ดินแดนม้ ำพันธุ์ดี”
และในปั จจุบนั นี้ก็ยงั เลี้ยงม้ากันอยูบ่ ริ เวณนี้ และทางองค์กรยูเนสโก ได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองใต้ดินแห่ งคัปปา
โดเจี ย เป็ นสถานที่ ม รดกโลก เมื อ งคัป ปาโดเจี ย เป็ นบริ เ วณที่ อ ยู่ร ะหว่ า ง ทะเลด า กับ ภู เ ขาเทารุ ส มี
ความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนประเทศจีน เป็ นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปี
มาแล้ว ทาให้ลาวาที่พน่ ออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาล กระจายไปทัว่ บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่
ขึ้นมาจากนั้นกระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ ได้กดั เซาะกร่ อนกิ นแผ่นดิ นภูเขาไฟไปเรื่ อยๆ นับแสนนับ
ล้านปี จนเกิ ดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นสารพัดรู ปทรง จนชนพื้นเมือง
เรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟนำงฟ้ำ"
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เทีย่ ง

ค่ำ

จากนั้นนาท่านสู่ นครใต้ ดินคำดัค ถือเป็ นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะที่เมืองใต้ดินแห่ งนี้ ขุด
ลึกลงไปถึ ง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร ภายในเมืองใต้ดินมี ครบทุ กอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้องนอน ห้องน้ า
ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ า บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า
30,000 คน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (11)
จากนั้นนาทุกท่านเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ กลำงแจ้ งเกอเรเม่ ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่ วง ค.ศ.9 ซึ่ งเป็ น
ความคิดของชาวคริ สต์ ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ น
การป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่น

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (12)
ชมกำรแสดงโชว์ ระบำหน้ ำท้ อง เป็ นการเต้นราที่ เชื่ อกันว่าเก่าแก่มาก สื บสาวประวัติได้ถึง 6,000 ปี ใน
ดินแดนแถบอียิปต์และทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน ท่าเต้นจะเป็ นแนวเดียวกัน คือ ใช้มือแขนร่ ายราหน้าท้องจะ
ถูกเต้นเป็ นลอนคลื่น สะโพก จะส่ ายเคลื่อนไหว เสื้ อผ้า ก็มีสไตล์ที่คล้ายกัน คือ เน้นสะโพก ซึ่ งอาจแต่งด้วย
แถบผ้าสี ลูกปัด หรื อเหรี ยญโลหะเย็บติดเป็ นแถว เวลาส่ ายจะได้เกิดเสี ยงดังเข้ากับเสี ยงดนตรี
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ที่พัก  โรงแรมตกแต่ งสไตล์ ถำ้ DREAM CAVE HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับ
เทียบเท่ ำ
** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถำ้ เต็ม ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ โรงแรมเทียบเท่ำระดับเดียวกันแทน**
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วันทีห่ ก

05.00

เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปำโดเกีย (ไม่ รวมค่ ำนั่งบอลลูน) - โรงงำนผลิตพรมทอมือ -โรงงำน
เซรำมิคและจิวเวอรี่ - เมืองอังกำรำ - ทะเลสำบนำ้ เค็ม - สุ สำนอำตำเตริ์ก
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
นำท่ำนเดินทำงไปสั มผัสบรรยำกำศเมืองคัปปำโดเกียยำมเช้ ำ โดยกำรขึน้ บอลลูน โดยท่ ำนจะเห็นวิวทั่วเมือง
คัปปำโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใช้ เวลำประมำณ 1 ชั่ วโมง ค่ ำบอลลูนไม่ ได้ รวมอยู่ในรำยกำร ค่ ำบริ กำรท่ ำน
ละ 220 USD โปรดแจ้ งอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนเดินทำงพร้ อมชำระเงิน

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (13)
ชมโรงงำนผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุ รกี ที่มีชื่อเสี ยงโด่ งดังไปทัว่ โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซื้ อได้ทวั่ ไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่ งที่ ผลิ ต แต่ละท้องถิ่ นจะมี
สิ นค้าขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มีชื่อเสี ยงมากที่สุดต้องเป็ นของเมือง
เฮเรเค (Hereke) จากนั้น ชมโรงงำนเซรำมิคและร้ ำนจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสิ นค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอังกำรำ เมืองหลวงของประเทศตุรกี เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากอิส
ตันบูล ตั้งอยู่บริ เวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลียเป็ นศูนย์กลางของทางหลวงและเส้นทางรถไฟทาให้เป็ น
ศูนย์กลางของการค้าขาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (14)
นาทุกท่านถ่ ำยรู ปกับทะเลสำบน้ำเค็ม Lake Tuz (TuzGolu) ทะเลสาบน้ าเค็มที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของตุรกี
เมื่อหน้าร้อนมาถึงน้ าจะเหื อดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็ นแผ่นหนาหลายสิ บเซนติเมตร มองเห็นเป็ นพื้นสี
ขาวสุ ดลูกหูลูกตา และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาหนัง Star War อีกด้วย

จากนั้นนาท่านชม Ataturk Mausoleum ที่ฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูน้ าในสงครามประกาศ
อิสรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธิ บดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (15)
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั  BARA HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ จ็ด

นครอิสตันบูล - พระรำชวังโดลมำบำห์ เช่ - ช่ องแคบบอสพอรัส

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (16)
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (17)
จากนั้นนาทุกท่านเยีย่ มชมพระรำชวังโดลมำบำห์ เช่ (Dolmabahce Palace) สร้างเสร็ จในสมัยของสุ ลต่านอับ
ดุลเมจิตซึ่ งทรงคลัง่ ไคล้ความเป็ นยุโรปอย่างที่สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับ
แห่งใหม่แทนพระราชวังทอปกาปิ กา เน้นความหรู หราอลังการสะท้อนความเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปที่
เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิ กาใหญ่สไตล์บาร็ อกตั้งตระหง่านขณะที่ตวั พระราชวังนั้นงดงามด้วย
ศิลปะแบบนีโอคลาสสิ ก ลูกกรงบันไดยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดับด้วยโคมระย้าขนาด
มหึ มาหนักกว่า 4.5 ตัน อลังการมาก

เทีย่ ง

ค่ำ

นาท่านล่องเรือช่ องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait)เป็ นช่องแคบที่ก้ นั ระหว่างตุรกีเธรซที่อยูใ่ นทวีปยุโรป
กับคาบสมุทรอานาโตเลี ยในทวีปเอเชี ย เป็ นช่ องแคบหนึ่ งของตุรกี คู่กบั ช่องแคบดาร์ ดะเนลส์ ทางตอนใต้ที่
เชื่ อมกับทะเลอีเจียน ช่ องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนื อและช่องแคบดาร์ ดาเนลส์ ทางตอนใต้เชื่ อมระหว่าง
ทะเลด ากับ ทะเลมาร์ ม ะราซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นช่ อ งแคบบอสฟอรั ส ยาวราว 30
กิโลเมตร ส่ วนที่กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่ วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึ กระหว่าง 36 ถึง 124
เมตร ฝั่งทะเลของช่องแคบเป็ นเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (18)
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ที่พัก  GOLDEN TULIP BAYRAMPASA HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับ
เทียบเท่ำ

วันทีแ่ ปด

บลูมอสก์ - อุโมงค์ เก็บนำ้ ใต้ ดินเยเรบำตัน - ฮิปโปโดรม - ชมพระรำชวังทอปกำปึ - ชอปปิ้ ง ณ
สไปซ์ มำเก็ต

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (19)
(เช้ ำ/กลำงวัน/เย็น)
จากนั้นนาท่านชมสั ญลักษณ์ ของเมืองนครอิสตันบูล "บลูมอสก์ " (Blue Mosque) สุ เหร่ าสี น้ าเงิน สถานที่ที่
ไม่ควรพลาดเมื่อเดิ นทางมาเยือนเมื องอิสตันบูล มี ชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าสุ เหร่ าสุ ลต่านอาห์ เมตที่ 1 เป็ น
สุ เหร่ าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้ งการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟี ย
ในสมัยนั้น สุ เหร่ าแห่ งนี้ ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิ ค บนกาแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่ น
กุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพื่อประชันความงามกันคนละฝั่ง ถ้ามองจาก

(DKC) AG HASHTAG TURKEY 9 DAY 6 NIGHT OCT-NOV 18 (update 3-7-18 )

PAGE 9

ด้านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6 หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสี อนั น่าวิจิตร มี
พื้นที่ ให้ละหมาดกว้างขว้า ง มี ขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรี ย นสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พ กั
สาหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้ า ปัจจุบนั เปิ ดให้เข้าไปทาละหมาด 24 ชัว่ โมง

เทีย่ ง

จากนั้นนาทุกท่านเยี่ยมชมอุโมงค์ เก็บน้ำใต้ ดินเยเรบำตัน( Basilica Cistern ) เป็ นอุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6
ภายในอุ โมงค์มีเสากรี กต้นสู ง ใหญ่ ต้ งั แต่ค้ า เรี ย งรายเป็ นแถวถึ ง 336 ต้น ใช้เก็ บน้ า เอาไว้อุปโภคบริ โภค
ภายในวัง โดยลาเลียงน้ ามาจากทะเลดา ปั จจุบนั ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็ นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่าเดียวเท่านั้น
ชมจั ตุ รัส สุ ล ต่ ำ น อำห์ เหม็ ด (Sultanahmed Complex) หรื อที่ มี ชื่ อเรี ยกมาแต่ โบราณว่า ฮิปโปโดรม
(Hippodrome) ซึ่ ง ย่า นแห่ ง นี้ แต่ เดิ ม เป็ นจุ ดศู นย์ก ลางของเมื องในยุค ไบแซนไทน์ และใช้เป็ นลานกว้า ง
สาหรับแข่งกี ฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั เหลื อเพียงร่ องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ
เสาโอเบลิสก์แห่ งกษัตริ ยเ์ ธโอโดเชี ยส (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสี่ เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรี ยว
ยาวขึ้นไปเป็ นยอดแหลมส่ วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็ นเสา
บรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็ นรู ปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรี กที่เก่าแก่ที่สุดที่มี
เหลืออยูใ่ นอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
1483 แต่เดิมเป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่ วงสงครามครู เสดได้ถูกศัตรู หลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (20)
ชมพระรำชวังทอปกำปึ (Topkapi Palace)อันเป็ นพระราชวังที่ประทับของสุ ลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ
อดีตพระราชวังทอปกาปึ เคยเป็ นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุ ลต่านชาวตุรกี ซึ่ งคัดเลือกเด็ก ๆ คริ ส
เตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็ นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้ ออกมารับ
ราชการเป็ นใหญ่เป็ นโตในวังก็กลายเป็ นหอกข้างแคร่ จึงตัดสิ นใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ ึ งยื นยงมาก
ว่า 350 ปี นี้ ลง และปฏิ รูประบบการจัดการทหารในประเทศเสี ยใหม่ ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ล้ าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ อง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่านฯลฯ พระราชวังทอปคาปี เป็ นที่สาหรับแสดง
ทรัพย์สมบัติอนั มีค่าของสุ ลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ พระราชวังชั้นนอก,
พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ ม ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่จกั รวรรดิออตโตมาน
รุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด
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ค่ำ
20.10 น.

วันทีเ่ ก้ำ

จากนั้น ชอปปิ้ ง ณ สไปซ์ มำเก็ต เป็ นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี สิ นค้าที่ขายอันดับหนึ่ ง ได้แก่
เครื่ องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรี ยงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ
เครื่ องเทศกลิ่นต่างๆ เช่ นเครื่ องเทศสาหรับหมักเนื้ อ ต้มน้ าซุ ป หรื อ แม้แต่อบเชยหรื อซี เนมอนที่ใช้ผสมกับ
เครื่ องดื่ มนอกจากเครื่ องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถัว่ ชาผลไม้ รวมไปถึ งผลไม้อบแห้ง น้ าผึ้งแท้ น้ ามัน
หอมระเหย ที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมซื้ อติดไม้ติดมือไปเป็ นของฝาก รวมถึ งเตอกิ ชดี ไลท์ ขนมหวานเตอร์ กิชต้น
ตารับแท้ๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (21)
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ 64
**ช่ วงวันเดินทำงวันที่ 26 พ.ย.-4 ธ.ค. เวลำกำรเดินทำงกลับ 20.50-09.45 น.**

กรุงเทพฯ

09.40/09.45 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,
สำยกำรบิน, กำรจรำจร และวันหยุดช่ วงเทศกำล เป็ นต้ นทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ ำเป็ นสำคัญ ***

โปรดทรำบเงือ่ นไขต่ ำงๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทำงบริษทั จะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อยประมำณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำรเดินทำง
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วันที่ 17-25 ต.ค. 61

ท่ ำนละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

42,991.-

ไม่ มรี ำคำเด็ก

27,991.-

รำคำไม่ เอำตัว๋ เครื่องบิน

6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61

ท่ ำนละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

40,991.-

ไม่ มรี ำคำเด็ก

25,991.-

รำคำไม่ เอำตัว๋ เครื่องบิน

6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

รำคำทัวร์ รวม

รำคำทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สำมำรถเลือ่ นวันเดินทำงได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน เตอร์ กิชแอร์ ไลน์
ท่านละ 20 กก. โหลดได้ท่านละ 1 ใบ กระเป๋ าถื อขึ้น
เครื่ อง 7 กก
8. ค่ า ไกด์ ท ้อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่ า หั ว หน้ า ทัว ร์ น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่า โทรศัพ ท์ส่วนตัว, ค่ า ซัก รี ด, มิ นิบาร์ ใ นห้อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
2. ค่ ำทิปคนขับรถ และไกด์ ท่ำนละ 2,500 บำท ตลอดทริ ป
ต่ อ 1 ท่ำน
3. ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณี
ออก ใบเสร็ จรั บเงินในนำมบริ ษัท หรื อต้ องกำรใบกำกับ
ภำษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ต
ไทยกรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัว
คนต่างด้าว3)ใบสาคัญถิ่ นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบี ยนบ้าน 5)
สมุดบัญชี เงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2
รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดย
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อวั ย วะ ส าย ตาหรื อทุ พพล ภาพถ าวรสิ้ นเชิ ง
1,000,000บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทำไว้ ) 6.

จ่ายค่า บริ การต่ างหาก (สาหรั บหนัง สื อเดิ นทางต่ างด้า ว
เจ้า ของหนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งท าเรื่ อ งแจ้ง เข้า –ออกด้ว ย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)
7. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตไทยที่ตอ้ งการอยูเ่ กิน 30 วัน
8. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตราชการ (พาสปอร์ ตราชการต้อง
ทาวีซ่าทุกกรณี )

เงื่อนไขกำรจองและกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 20,000 บาท หรื อ ชำระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่เหลื อตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสำเนำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือนก่ อน
หมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลู กค้ ำ ต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุ กครั้ ง มิ ฉะนั้ นทำง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
โรงแรมทีพ่ กั
1. สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอ
แนะนาให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
2. การวางแปลนห้องพัก ของแต่ ล ะโรงแรมจะมี ค วามแตกต่ า งกัน อาจท าให้ห้อ งพัก แบบเดี่ ย ว Single ห้ องคู่
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
3. มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ชื่ อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรั บ รองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่องเที่ ย วของ
ประเทศตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับระดับสากลได้
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 25 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพำะลูกค้ ำทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ กำรท่ องเทีย่ วเท่ ำนั้น
9. รำคำนีค้ ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินและภำษีนำ้ มัน ณ ปั จจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่ องบินและภำษีน้ำมันปรั บสู งขึน้ บริษัทฯ
สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติมตำมรำคำตั๋วเครื่องบินและภำษีนำ้ มันตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว
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