WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถํา5 1 คืน**
บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล และ บินภายใน 1 ขา
ประเทศตุรกี...นําท่านเทียวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิงใหญ่
บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั*ง 4 แห่ง
ประเทศทีมีผอู้ ยูอ่ าศัยมาตังแต่ยคุ หินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ
ต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนี ย และ เปอร์เซีย

โรงแรมถํ*า

เมืองคัปปาโดเกีย

เมืองคอนย่า

พระราชวังโดลมาบาเช่

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เมืองอิสตันบูล
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กรุงทรอย

มัสยิดสีน* าํ เงิน

เลือกทํา Option Balloon
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK 65 : 21.45-04.00
อิสตันบูล(บินภายใน TK2010 : 06.40-08.05)
กรุงเคย์เซอรี - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน Underground City
โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หมูบ่ า้ นโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครืองปั< นดินเผา - คาราวานสไลน์
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา

2

3

MEAL
B

L

HOTEL
D
CAVE HOTEL
IN CAPPADOCIA
HOTEL IN KONYA

4

เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ – โรงงานหนัง

HOTEL IN KUSADASI

5

เมืองคูซาดาสึ – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – กรุงทรอย – ชานัคคาเล

HOTEL IN CANAKKALE

6
7
8

เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน<ําเงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย พระราชวังทอปกาปี – ช้อปปิ< ง
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK 64 : 20.10-09.40
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กําหนดการเดินทาง

4–11/18-25 ก.ค.62
1-8/8-15/22-29 ส.ค.62
5-12/19-26 ก.ย.62
3-10/10-17 ต.ค.62
31 ต.ค. – 7 พ.ย.62
17-24/18-25 ต.ค.62
19-26/22-29 ต.ค.62

WONDERFUL TURKEY 8D5N Jul-Oct 2019 (TK)

HOTEL IN ISTANBUL

อัตราค่าบริการ / ท่าน
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40 900.,

PAGE 2

รับฟรี!!!
พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความ
ชั"วร้าย ค้าขายดีมีกําไรของแท้จากตุรกี
ชาแอปเปิ( ล (Apple tea) ชาพื(นเมือง ไม่มีคาเฟอี น
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
18.30 น.
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั<น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 65
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัวโมง)

สําหรับการเดินทาง วันที 19 – 26 ตุลาคม 62
20.00 น.

23.00 น.
05.20 น.

พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั<น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบ เจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK069
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัวโมง 20 นาที)
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถินช้ากว่าไทย 4 ชัวโมง)

*** บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล / มีจอทีวีทุกทีนัง / บริการเสิรฟ์ อาหารร้อน 2 มื* อ ***

วันทีสองของการเดินทาง (2)

04.00 น.
06.40 น.
08.05 น.

กรุงอิสตันบูล (บินภายใน) – กรุงเคย์เซอรี – เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองเกอเรเม– พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน
โรงงานพรม – โรงงานเพชร - หมู่บา้ นโบราณอุชิซาร์

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถินช้ากว่าไทย 4 ชัวโมง) หลังจากนั< น
นําท่านแวะเปลียนเครืองเพือเดินทางต่อ สู่กรุงเคย์เซอรี
ออกเดินทางสู่ กรุงเคย์เซอรี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 2010
เดินทางถึงสนามบิน กรุ งเคย์เซอรี หลังจากผ่ านขั<นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นํ าท่ าน
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชืนชมดินแดนทีมีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์ซึงเกิด
จากลาวาภูเขาไฟทีไหลออกมาปกคลุมพื< นทีเป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมือ
วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่ นดิน มาเรือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
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เป็ นหุบเขาร่องลึก เนิ นเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศทีงดงาม แปลกตา
และน่ าอัศจรรย์ ดังสวรรค์บนดิ น จนได้ชือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า” และได้รบั การแต่งตั<ง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
นําท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึงตั<งอยู่ใน
บริเวณทีเป็ นทีตั<งถินฐานของผูค้ นมาตั<งแต่สมัยโรมัน และเป็ น
ทีทีชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นทีหลบหนี ภยั จากการไล่
ทําร้ายและสังหารก่อนที คริ สต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที ได้รับ
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ทีจะเห็นได้จากคริสต์
ศาสนสถานจํานวนมากมายทีตั<งอยูใ่ นบริเวณนี<
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึงเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึงเป็ นความคิดของชาวคริสต์ทีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถํ<าเป็ นจํานวนมากเพือสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็น
ด้วยกับศาสนาคริสต์

นําท่านชม นครใต้ดิน Underground City เป็ นสิงน่ าอัศจรรย์อย่างหนึ งที มนุ ษย์สร้างขึ< น เกิดจาก
การขุดเจาะพื< นดินลึกลงไปหลายๆชั<น เพือใช้เป็ นที หลบภัยจากข้าศึ กศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้
ดินมีพร้อมทุกอย่างทั<งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ<า ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อนํ<า คอกสัตว์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั<นนําท่านเข้าชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชือเสียงเรืองพรม พรมส่วนใหญ่
ทีผลิตในตุรกีนันมีชือเสียงเลืองลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นพรมที ทอจากขนสัตว์ หรือพรมทีทอจาก
ฝ้ าย และพรมที ทอจากไหม แล้วนํ าท่านชมโรงงานเพชร ที มีชือเสียงของประเทศตุ รกี อาทิ เช่น
เทอควอย อาร์เทมิส เพชร และพลอย ทีถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยังมีความโดดเด่นให้ท่าน
ได้เลือกชมและช้อปปิ< งตามอัธยาศัย
นําท่านแวะถ่ายรูปหมู่ บา้ นโบราณอุชิซาร์(Uchisar Town) เป็ นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาด
มหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้าย
รวงผึ< ง วิวจากด้านบนสามารถมองลงไปเห็ นหุบเขาเบื< องล่างได้รอบทิ ศ ที นี สามารถสัมผัสถึ งวิถี
ชีวิตของผูค้ นจริงทีอยู่อาศัยในบ้านทีขุดเข้าไปในภูเขาทีดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้ว่าเป็ นบ้าน
จอมปลวก ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี

WONDERFUL TURKEY 8D5N Jul-Oct 2019 (TK)

PAGE 4

นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ีพัก CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA (โรงแรมถํ*า)
หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที 1)

หมายเหตุ

ในกรณีโรงแรมถํ*าเต็ม ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิsเปลียนเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

วันทีสามของการเดินทาง (3)

เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครืองปั* นดินเผา – เมืองคอนย่า
คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา

**สําหรับท่านใดทีสนใจขึนบอลลู นชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 04.30 น.
ชมความงดงามของเมื องคัปปาโดเกียในอี กมุ มหนึ งที หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่ บอลลู นประมาณ 1 ชัวโมง
โดยต้อ งมี อ ายุ ม ากกว่ า 6 ปี ขึ นไป (ค่ า ขึ นบอลลู น ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ นค่ า ทั ว ร์ ราคา USD 230 ต่ อ 1
ท่าน)** หากท่านสนใจ สามารถสอบถามราคาได้จากหัวหน้าทัวร์ ก่อนชําระเงิน ***

หมายเหตุ : [บริษทั ตัวแทนผูใ้ ห้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้กบั ทุกท่าน
แต่สาํ หรับ
ประกันภัยทีทําจากเมืองไทยนั*น ไม่ครอบคลุมการทํากิจกรรมขึ* นบอลลูนและเครืองร่อนทุกประเภท]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเครืองปั* นดินเผา สินค้าขึ< นชืออีกอย่างหนึ งของประเทศตุรกี ด้วยประวัติ
อันยาวนานและกรรมวิธีการผลิตทีประณีตสวยงาม ทําให้เครืองปั< นดินเผาของเมืองคัปปาโดเกีย
กลายเป็ นของฝากทีนิ ยมซื< อให้กนั อันดับต้นๆ ของประเทศตุรกีเลยก็วา่ ได้
จากนั<นนําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัวโมง)
ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั<งยังเป็ นศูนย์กลางที
สําคัญของภูมิภาคแถบนี< อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางสบายๆทีงดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝั งทางของประเทศตุรกี ***ระหว่างทางแวะถ่ายรูปด้านนอก*** ”
คาราวานสไลน์” ทีพักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั<งอยูท่ ี
หมูบ่ า้ นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที 13 ประตูทาํ ด้วยหิน
อ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า ส่วนบริเวณอืนจัดเป็ นครัว ห้องนํ<า และห้องนอน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน
เริมก่อตั<งขึ< นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึงเชือกันว่า ชายคนนี< เป็ นผูว้ ิเศษ
ของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้วา่ เป็ นผูช้ กั ชวนคนทีนับถือศาสนาคริสต์ให้เปลียนมานับถือศาสนา
อิสลาม โดยมีพื<นฐานอยูบ่ นความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกัน

นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ีพัก HOTEL IN KONYA 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที 2)
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

วันทีสีของการเดินทาง (4)

เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย
เมืองคุซาดาสึ - โรงงานเครืองหนัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่ เมื องปามุคคาเล (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัวโมง) เป็ นนํ<าตก
หินปูนสี ขาวที เกิ ดขึ< นจากธารนํ< าใต้ดินที มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ นที มีแร่
หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีตั<ง
อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนื อ รินเอ่อท้นขึ< นมาเหนื อผิ วดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ< ว
เป็ นแอ่ ง เป็ นชั<น ลดหลันกันไปตามภูมิประเทศ เกิ ดเป็ นประติ มากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาทีโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใดเหมือน จนทําให้ปามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส
ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 สําคัญอืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบนํ<าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
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บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องปามุ คคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ใน
ภาษาตุรกี เกิดจากนํ<าแร่รอ้ นทีมีแร่ธาตุแคลเซียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้า
ผา ซ้อนกันเป็ นชั<นนํ<าตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้ าย ซึงนํ<าแร่ทีไหลลงมาแต่ละชั<นจะแข็ง
เป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่ าอัศจรรย์ นํ< าแร่นี<มีอุณหภูมิต<ังแต่ประมาณ
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรือนํามาดืม เพราะเชือว่ามีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิ นปั สสาวะ และโรคไต ในอดี ตกาล
ชาวโรมันเชื อว่านํ< าพุ รอ้ นสามารถรัก ษาโรคได้ จึ งได้สร้างเมืองเฮี ย ราโพลิ ส ล้อมรอบซึงใช้ เ ป็ น
สถานที บําบัดโรค ก่อตั<งโดยกษัตริ ยย์ ูเมเนสที 1 แห่งแพร์กามุ ม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล
สถานทีแห่งนี< มีแผ่นดินไหวเกิดขึ< นหลายครั<งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยูอ่ ีก
จากนั<นออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัวโมง) เมืองริมทะเล
ที พักต่างอากาศที ขึ< นชื อของประเทศตุ รกีทีมีชือเสียงอีกแห่งหนึ งของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้ นชาว
ตุรกีมกั จะมาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดทีนี
จากนั<นนําท่านสูโ่ รงงานเครืองหนัง คุณภาพเยียมของประเทศตุรกี ทีสินค้าแบรนด์เนมดังๆ จาก
ทัวโลก มักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดงั อืนๆ
อีกมากมาย

นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ีพัก HOTEL IN KUSADASI 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที 3)
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

วันทีห้าของการเดินทาง (5)
เช้า

เมืองคุซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – ห้องสมุดเซลซุส
กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทียิงใหญ่และงดงามจนกระทังจารึก
ว่า “มหานครแห่งแรกและยิงใหญ่ทีสุดในเอเซี ย” เมืองโบราณทีสมบูรณ์และมังคังทีสุด ถนน
ทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี< มีทางเข้า 3
ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่ง
คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีท<ัง 4 องค์นี<เป็ นของ
จําลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นํากลับไปออสเตรียและตั<งแสดงอยู่ทีพิพิธภัณฑ์
กรุงเวียนนา
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กลางวัน

แวะชมโรงละครเอเฟซุ ส ซึ งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที ใหญ่เป็ น
อันดับสามของโรงละครโบราณในตุ รกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที นั งชมไล่ระดับขึ< นไป
ปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครั<งคราว ห้องอาบนํ< า
แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ทียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ<าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี<
ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ทีออกเดินทางเผยแพร่
ศาสนาไปทัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัวโมง)
ปั จจุบนั กรุงทรอยตั<งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ประเทศ
สาธารณรัฐ ตุ ร กี ซึ งเป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที ยวแห่ ง หนึ ง
บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรืองราว
การค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั<งภาพแผนผังเมืองทรอยทีถูก
สร้า งซ้อ นทับ กัน ถึ ง 9 ชั<น มี ซ ากเมื อ งเก่ า กํา แพง ประตู และม้า ไม้จําลองแห่ งทรอย ซึ ง
เปรี ยบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึ กของนั กรบโบราณโดยเป็ นสาเหตุ ทําให้กรุ ง
ทรอยแตก ชมม้าไม้จาํ ลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั<นนํานําท่านเดินทางไปยัง เมืองชา
นัคคาเล ซึงเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป
นับตั<งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ< นทีนี เมือปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดี ต
เป็ นที ตั<งของสมรภูมิรบกัลลิ โ ปลี สมัยสงครามโลกครั<งที 1 เมื อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุ ก
คืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพือบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก

นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ีพัก HOTEL IN CANAKKALE 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที 4)
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

วันทีหกของการเดินทาง (6)
เช้า

เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์ มาร์เก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัวโมง) เมืองสําคัญอันดับ
1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ หแ์ ห่งอายรธรรมอันเก่าแก่ซึงเหมือนนี< เปรียบเสมือน พรมแดนของ
ทวีปยุ โรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที เคยรุ่งเรืองกว่า
1,000 ปี ซึงเรารูจ้ กั ในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล” เป็ นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศ
ตุรกีต<งั อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ งทําให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ทีตั<งอยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ง
อนาโตเลีย) ซึงในอดี ต อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่ าจํานวนมากในบริเวณนั<น จึงส่งผลให้
อิสตันบูลมีชือเรียกแตกต่างกันออกไป
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นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพือนําท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ทีเชือมทะเลดําและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และทีสําคัญ
ช่องแคบแห่งนี< เป็ นช่องแคบพรมแดนกั<นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึงทั<ง 2 ฝั งท่านจะได้
ชมทัศนี ยภาพอันงดงาม สองฝั งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย มีพระราชวังสําคัญๆ อยูร่ ิมแม่น<ํา
มากมาย รวมถึงสถาปั ตยกรรมในยุคโรมัน ทีรายล้อมริมสองฝั งแคบ ซึงทุกท่านถือเป็ น
ประวัติศาสตร์ของชีวิตทีได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบทีแบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั<งนี<
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเดินทางสู่“พระราชวังโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวังทีสวยงามตามสไตล์
ตะวันตก มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวให้ทนั สมัยมากขึ< น
จึงมีการก่อสร้างพระราชวัง สไตล์ตะวันตก คล้ายๆพระราชวังแวร์ซายย์ในฝรังเศส และมีการ
ประดับประดาอย่างชนิ ดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลีย ทีใหญ่ทีสุดในโลก แขวนอยูใ่ น
พระราชวังแห่งนี< และ ประกอบกับพระราชวังแห่งนี< อยูร่ ิมช่องแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงาม
มากยิงขึ< น และ มีการเพิมเติมในการจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก จึงถือว่าเป็ นพระราชวังอีกแห่งใน
ทวีปยุโรป ซึงพระราชวังแห่งนี< ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับ
แบบอาหรับสวยงามอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น<ําหนักถึง 4.5 ตัน เครืองแก้ว
เจียระไน และพรมทอมือผื นทีใหญ่ทีสุดในโลก

จากนั<นนําท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต ตลาดเครืองเทศ เป็ นตลาดพื< นเมืองของชาวเมือง
อิสตันบูล ทีมีเครืองเทศอันลือชือและ นอกจากนั< น ยังมีอาหารขึ< นชือ และ ของฝากมากมาย เช่น
ถัวสารพัดชนิ ด, นํ< าผึ< ง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดี ไลท์ เป็ นต้น นอกจากช็อปปิ< ง
สนุ ก ขนมอร่อยแล้ว การได้มาถ่ายรูปที ตลาดแห่งนี< ถือว่าได้บรรยากาศที สนุ กสนานมาก เพือหา
เลือกซื< อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเทียว
นิ ยมไปเยือน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื< อสินค้าพื< นเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็ นต้น
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คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (14)

นําท่านเข้าสูท่ ีพัก HOTEL IN ISTANBUL 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที5)
วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน* าํ เงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย
พระราชวังทอปกาปึ – ห้างมาร์มาร่า ฟอรัม – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นําท่านเดินทางเทียวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส
เป็ นสนามอาเรน่ าทีใช้สาํ หรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันทีวางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรม
ต่างๆสามารถจุผูค้ นได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุ สาวรียเ์ ด่นๆสามแห่งคือ 1.เสาโอบี
ลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึงคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามาจาก
เมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยทีมีการขนย้ายอนุ สาวรียต์ ่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2.เสา
งู (Serpentine column) สลักเป็ นรูปสามเหลียมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั<งอยูท่ ีวิหารเทพอพอล
โล่แห่งเมืองเดลฟี 3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที 7 (Column of Constantine VII) ตั<งขึ< นในปี
ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติทีแน่ ชดั

นําท่านเทียวชม “มัสยิดสีน* าํ เงิน” (BLUE MOSQUE) เพือความยิงใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน
หรื อ มัส ยิดสุ ลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่แ ละยิงใหญ่ ในกรุ งอิ สตันบูล
ประเทศตุ รกี ซึ งสร้างตั<งแต่ สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุ ค จักรวรรดิx อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 16091616 เป็ นมัสยิดทีโอ่อ่า สง่างาม เกินคําบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจํานวน 6 หอ จนเป็ น
ส่วนหนึ งของสัญลักษณ์สาํ คัญของตุ รกีซึงนั กท่องเทียวทุ กคนไม่พลาดที จะต้องไปเยือนจากนั<นนํ า
ท่านเดิ นทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟี ย(ST.SOPHIA)ชมศิ ลปะประยุ กต์ไบเซนต์ไทน์ ที เคยเป็ นโบสถ์
ศาสนาคริ สต์มาก่อน และ กลายมาเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ งถื อเป็ นศิ ลปะที เก่าแก่และ
สวยงามยิง และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
นําท่านเดินทางสู่ “พระราชวังทอปกาปี ” (TOPKAPI PALACE) ทีมีชือเสียงก้องโลก ซึงถือว่าเป็ น
พระราชวังสําคัญ ในสมัย ออตโตมัน เป็ นที ประทับของสุ ลต่ านองค์สําคัญๆ ซึ งบรรยากาศของ
พระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั<งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่ านจะได้ชม
ห้องต่างๆ ซึ งถื อว่าเป็ นการให้เห็นภาพย้อนยุ คในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี< ยังเป็ นที
เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั<งเครืองกระเบื< องเคลือบอันสวยหรู มงกุ ฏเพชร
ประจําราชวงศ์ และ อัญมณีทรงค่ารวมทั<งเพชร 88 กะรัต ซึงใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ก่อนนํา
ท่านสู่ จุดถ่ายภาพทีสวยทีสุดจุดหนึ งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส
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คํา
20.10 น.

จากนั<นนําท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าชั<นนําของกรุงอิสตันบูล รวบรวมสินค้าชั<นนําทั<งแบรนด์
ในประเทศ แบรนด์ช<นั นําระดับโลกอย่างเช่น Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เป็ นต้น และยังมี
ร้านขายของกินของใช้อีกมากมายให้ท่านเลือกซื< อก่อนกลับบ้าน
อิสระให้ท่านช้อปปิ* งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา DINNER BOX (17)
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 64

วันทีแปดของการเดินทาง (8)
09.40 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน
4–11/18-25 ก.ค.62
1-8/8-15/22-29 ส.ค.62
5-12/19-26 ก.ย.62
3-10/10-17 ต.ค.62
31 ต.ค. – 7 พ.ย.62
17-24/18-25 ต.ค.62
19-26/22-29 ต.ค.62

ราคารวมตัว(

39,900.-

ราคาไม่รวมตัว( พักห้องเดียว

17,900.- 5,500.-

40,900.-

*** ราคานี< บริษัทฯขอสงวนสิทธิxในการเปลียนแปลงราคาตามภาษี น<ํามันและราคาตัว~ ของสายการบิน ณ วันที 10
ม.ค. 61 หากมีการเก็บเพิมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี< ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครั*งจะต้องมีผโู ้ ดยสาร ผูใ้ หญ่ต*งั แต่ 25 ท่านขึ* นไป หากผูโ้ ดยสารทีเป็ นผูใ้ หญ่ตากว่
ํ า
25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา

*** คนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า
*** ขอสงวนสิทธิsสาํ หรับเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 12 ปี และผูเ้ ดินทางทีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และไม่มีผดู ้ ูแลเนืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสําหรับเด็ก
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อัตรานี* รวม
*ค่าตัว~ เครืองบินไป-กลับ ชั<นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่านํ*าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมทีพัก (สองท่านต่อหนึ งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
*ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีได้ระบุ, ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั<น คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ ดินทางไป
พร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทียวกับทัวร์เท่านั*น ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ีอายุตากว่
ํ า 1 ปี หรือเกิน
85 ปี ขึ< นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงือนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดียวเพิม รวมประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิมเติม***
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกนํ<าดืมทุกวัน

อัตรานี* ไม่รวม
*ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทําวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่านํ*าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนี ยมนํ<ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึ< นราคา
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง
*ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 54 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า

เงือนไขการชําระเงิน
บริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ งท่าน
สําหรับส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็ บค่าทัวร์ท* ังหมดก่ อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทํา หาก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั*งหมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิsในการยกเลิกการให้บริการ
เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท<งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงือนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทั<งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
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เงือนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั …วเครืองบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงือนไขตามนี*

การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจําทั*งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั …วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทีไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิsในการ
คืนค่าตั …ว (Non Refund) เนืองจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท*งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค
(เทศกาลสงกรานต์ , เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั*งหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ทีจะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครืองบิน นํ*าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
(หากนํ*าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั<นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสําหรับหิ< วขึ< นเครือง สายการบินอนุุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ< ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ< ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ< ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครืองได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั<น และ หิ< วขึ< นเครือง
ได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
ข้อมูลเพิมเติมเรืองตั …วเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1. ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว~ เครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิxการเรียกเก็บค่ามัดจําตัว~ เครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว~ เครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิxเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามทีเกิดขึ< นจริง
3. ทีนัง Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท้ ีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบิน
กําหนด ซึงทางสายการบิน จะล็อคทีนังไว้ ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ีมีร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผูอ้ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํ<าหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึ* นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั*น
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หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิxการเก็บค่านํ<ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ< นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิxในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั<งสิ< น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
5.กรณีทีสถานทีท่องเทียวใดๆ ทีไม่สามารถเข้าชมได้เนื องจากเหตุสุดวิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั<งสิ< น
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั<งสิ< น หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั<งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึงอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีทีท่านสละสิทธิxในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานทีใดๆก็ตามทีระบุในรายการท่องเทียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั<งสิ< น
8. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนื อการณ์ควบคุมของบริษัท
9.กรณีทีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน* าํ เงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิxไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทั<งสิ< น
10. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั<งสิ< น หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
11. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท<งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั<งหมด
12.เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท*งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ของทางบริษทั ฯ
แล้ว

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั<งปี หากวันเดิ นทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้าชมนั<นๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั< นๆ หรือสลับโปรแกรม เพือให้ท่านได้เข้ามสถานที ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุใดเหตุหนึ งในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื องจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่ างๆในแถบยุ โรป มีการรณรงค์เรื องการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที ต่ างๆ จะมี
ข้อกําหนดที ชัดเจน ในเรืองการสูบบุ หรี และมีสถานที โดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุ หรี ทั<งนี< เนื องจากสุ ขภาพของคน
ส่วนรวม
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนี* ทางบริษทั ฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคัญมาก
(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชือ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จํานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
***เนืองจากทางโรงแรมแจ้ งสํ าหรับเด็กทีอายุตงแต่
ั 7 ปี ขึนไปต้ องนอนมีเตียง
4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั*งได้อ่านรายละเอียดเงือนการเดินทางทั*งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื* อวัว
ไม่ทานเนื* อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรตั ิ
6.1 ในกรณีทีไม่ทานเนื< อวัว โปรดระบุวา่ จะรับเป็ นอาหาร ทะเล หรือ มังสวิรตั ิ ____________________________
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

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

8. ต้องการเลือกทีนัง
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อืนๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดําเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้เลย)

ลงชือ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทําการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อน
เดินทาง 7 วัน***
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