WONDERFUL TURKEY (Re-Route)
8Days 5Nights

กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ – คอนย่า
คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูรล์ าซาน
**พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถํา) 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**
ประเทศตรุกี...นําท่านเทียวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิงใหญ่ บนแผ่นดิน
ของ 2 ทวีปเอเชี ยและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทัง* 4 แห่ ง
ประเทศที มีผ อู้ ยู่อาศั ย มาตังแต่ ย คุ หิ น เก่ า มี อารยธรรมอนาโตเลี ย โบราณ
ต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนี ย และ เปอร์เซีย

กรุงอิสตันบูล

มัสยิดสีนาเงิ
ํ น

ม้าไม้กรุงทรอย

คัปปาโดเกีย, Optional ขึนบอลลูน

พระราชวังโดลมาบาเช่

เมืองปามุคคาเล
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ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ชิมไวน์ตรู ล์ าซาน
PAGE 1

DAY
1
2

ITINERARY

MEAL
B L D

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 : 21.45 – 04.00
อิสตันบูล - มัสยิดสีนําเงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย – ฮิปโปโดม –
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต

HOTEL
HOTEL IN ISTANBUL

3

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จาํ ลอง

HOTEL IN CANAKKALE

4

เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื4องหนัง

HOTEL IN KUSADASI

5
6

7
8

เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า
เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – แวะถ่ายรูปคาราวาน
สไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตรู ล์ าซาน - โชว์ระบําหน้า
ท้อง (Belly Dance)
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี4
(บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล BY TK 064 (20.10 – 09.40 น.)
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

HOTEL IN KONYA
CAPPADOCIA CAVE
HOTEL

กําหนดการเดินทาง

17 – 24/18 – 25 ต.ค. 62
19 – 26/ 22 – 29 ต.ค. 62
23 – 30 ต.ค. 62

40,900.-

31ต.ค. – 7 พ.ย. 62

39,900.รับฟรี!!!
พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความ
ชั"วร้าย ค้าขายดีมีกําไรของแท้จากตุรกี
ชาแอปเปิ( ล (Apple tea) ชาพื(นเมือง ไม่มีคาเฟอี น
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วันแรกของการเดินทาง (1)
18.30 น.

21.45 น.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล

พร้อมกันที4สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบ เจ้าหน้าที4บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีWยวบินทีW TK065
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั Wวโมง 15 นาที)

สําหรับการเดินทาง วันทีW 31 ต.ค. – 7 พ.ย. 62
20.00 น.

23.50 น.
06.20 น.

พร้อมกันที4สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบ เจ้าหน้าที4บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีWยวบินทีW TK069
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั Wวโมง 20 นาที)
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิWนช้ากว่าไทย 4 ชั Wวโมง)

*** บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล / มีจอทีวีทุกทีWนั Wง / บริการเสิรฟ์ อาหารร้อน 2 มือ ***

วันทีWสองของการเดินทาง (2) กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
มัสยิดสีนาเงิ
ํ น - วิหารเซนต์โซเฟี ย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปิ – สไปซ์มาร์เก็ต
04.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิWนช้ากว่าไทย 4 ชั Wวโมง)
หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื4องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ ห์
แห่งอายรธรรมอันเก่าแก่ซึ4งเหมือนนี เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุ โรปอันสวยงาม และอดี ต
ยังเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที4 เคยรุ่งเรื องกว่า 1,000 ปี ซึ4 งเรารูจ้ ักในนาม
“กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล” เป็ นเมืองที4มีประชากรมากที4สุดในประเทศตุรกีตงอยู
ั ่บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ4งทําให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดี ยวในโลก ที4 ตังอยู่ใน 2
ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ง4 Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ง4 อนาโตเลีย) ซึ4งในอดี ต อิส
ตันบูลเป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนัน จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื4อเรียกแตกต่าง
กันออกไป
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นําท่านเดินทางสู่“พระราชวังโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวังที4สวยงามตามสไตล์
ตะวันตก มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวให้ทนั สมัยมากขึน
จึงมีการก่อสร้างพระราชวัง สไตล์ตะวันตก คล้ายๆพระราชวังแวร์ซายย์ในฝรัง4 เศส และมีการ
ประดับประดาอย่างชนิ ดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผื นที4ใหญ่ที4สุดใน
โลก แขวนอยูใ่ นพระราชวังแห่งนี และ ประกอบกับพระราชวังแห่งนี อยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส จึง
มีความสวยงามมากยิ4งขึน และ มีการเพิ4มเติมในการจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก จึงถือว่าเป็ น
พระราชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป ซึ4งพระราชวังแห่งนี ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบ
พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่นําหนักถึง 4.5
ตัน เครื4องแก้วเจียระไน

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพืWอนําท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที4เชื4อมทะเลดําและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที4สาํ คัญ
ช่องแคบแห่งนี เป็ นช่องแคบพรมแดนกันระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ4งทัง 2 ฝั ง4 ท่านจะได้
ชมทัศนี ยภาพอันงดงาม สองฝรัง4 ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ4ง และ มีพระราชวัง
สําคัญๆ อยูร่ ิมแม่นํามากมาย รวมถึงสถาปั ตยกรรมในยุคโรมัน ที4รายล้อมริมสองฝั ง4 แคบ ซึ4งทุก
ท่านถือเป็ นประวัติศาสตร์ของชีวิตที4ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที4แบ่งเส้นพรมแดนทวีปใน
ครังนี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเที4ยวชม “มัสยิดสีนาเงิ
ํ น” (BLUE MOSQUE) เพื4อความยิ4งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน
หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ4งใหญ่ในกรุ งอิสตันบูล
ประเทศตุ รกี ซึ4งสร้างตังแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุ ค จักรวรรดิf อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 16091616 เป็ นมัสยิดที4โอ่อ่า สง่างาม เกินคําบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจํานวน 6 หอ จนเป็ น
ส่ ว นหนึ4 งของสั ญ ลั ก ษณ์ สํ า คั ญ ของตุ ร กี ซึ4 ง นั ก ท่ อ งเที4 ย วทุ ก คนไม่ พ ลาดที4 จ ะต้ อ งไปเยื อ น
จากนั นนํ าท่ านเดิ นทางสู่ วิ หารเซนต์โซเฟี ย (ST.SOPHIA) ชมศิ ลปะประยุ กต์ไบเซนต์
ไทน์ ที4 เคยเป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ4งถื อเป็ น
ศิลปะที4เก่าแก่และสวยงามยิ4ง และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
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บ่าย

คําW

นําท่านเดินทางเที4ยวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็ น
สนามอาเรน่ าที4 ใช้สําหรับการแข่งม้าศึ กในยุ คโรมันที4 วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิ จกรรม
ต่างๆสามารถจุผูค้ นได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุ สาวรียเ์ ด่นๆสามแห่งคือ
1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ4งคอนคอนสแตนตินมหาราช
นํามาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที4มีการขนย้ายอนุ สาวรียต์ ่างๆมาจากอาณาจักรยุค
โบราณ 2.เสางู (Serpentine colum) สลักเป็ นรูปสามเหลี4ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตังอยูท่ ี4
วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที4 7 (Column of Constantine VII)
ตังขึนในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที4แน่ ชดั
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปึ ” (TOPKAPI PALACE) ที4มีชื4อเสียงก้องโลก ซึ4งถือว่าเป็ น
พระราชวังสําคัญ ในสมัย ออตโตมัน เป็ นที4 ป ระทับของสุ ลต่ านองค์สําคัญๆ ซึ4 งบรรยากาศของ
พระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตังอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่ านจะได้ชม
ห้องต่างๆ ซึ4 งถื อว่าเป็ นการให้เห็นภาพย้อนยุ คในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี ยงั เป็ นที4
เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทังเครื4องกระเบืองเคลือบอันสวยหรู ก่อนนําท่านสู่
จุดถ่ายภาพที4สวยที4สุดจุดหนึ4 งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส

จากนันนําท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต เป็ นตลาดพืนเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที4มีเครื4องเทศ
อันลือชื4อและ นอกจากนัน ยังมีอาหารขึนชื4อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว4 สารพัดชนิ ด, นําผึ ง,ไข่
ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดี ไลท์ เป็ นต้น นอกจากช็อปปิ งสนุ ก ขนมอร่อยแล้ว การ
ได้มาถ่ ายรูปที4 ตลาดแห่ งนี ถือว่าได้บรรยากาศที4 สนุ กสนานมาก เพื4 อหาเลื อกซื อสิ นค้าคุ ณภาพ
ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเที4ยวนิ ยมไปเยือน มีเวลาให้
ท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคําW ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีWพกั HOTEL IN ISTANBUL 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนทีW 1)
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วันทีWสามของการเดินทาง (3)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คําW

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางเมืองชานัคคาเล (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั Wวโมง) ซึ4งเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจน
ชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตังแต่สุลต่านอาห์เม็ดที4 2 ได้สร้างป้อม
ปราการขึนที4นี4เมื4อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็ นที4ตงของสมรภู
ั
มิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครามโลกครังที4 1 เมื4อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื4อ
บีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นํ าท่านเดิ นทางสู่เมื องทรอย (Troy) ปั จจุ บันกรุ งทรอยตังอยู่ในเมืองชานั คคาเล่ (Canakale)
ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ4งเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที4ยวแห่งหนึ4 ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัด
แสดงแบบจําลองกรุ งทรอย และเรื4องราวการค้นพบโดยนั กโบราณคดี พร้อมทังภาพแผนผังเมือง
ทรอยที4ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชัน มีซากเมืองเก่า กําแพง ประตู และม้าไม้จาํ ลองแห่งทรอย ซึ4ง
เปรี ยบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึ กของนั กรบโบราณโดยเป็ นสาเหตุ ทําให้กรุ ง
ทรอยแตก ชมม้าไม้จาํ ลองแห่งทรอย

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีWพกั HOTEL IN CANAKKALE 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนทีW 2)
รับประทานอาหารคําW ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

วันทีWสีWของการเดินทาง (4)
เช้า

อิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จาํ ลอง

ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี
โรงงานเครืWองหนัง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั Wวโมง)
ที4ยิ4งใหญ่และงดงามจนกระทัง4 จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิงW ใหญ่ทีWสุดในเอเซีย” เมือง
โบราณที4สมบูรณ์และมัง4 คัง4 ที4สุด ถนนทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of
Celsus) ห้องสมุดแห่งนี มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรปู แกะสลักเทพี 4 องค์
ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง
ความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทงั 4 องค์นีเป็ นของจําลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นํา
กลับไปออสเตรียและตังแสดงอยูท่ ี4พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา
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กลางวัน

คําW

แวะชมโรงละครเอเฟซุส
ซึ4งจุคนได้ประมาณ
30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที4ใหญ่เป็ นอันดับ
สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง
แวดล้อมด้วยที4นัง4 ชมไล่ระดับขึนไป ปั จจุบนั ยังสามารถ
ใช้งานได้ดีอยูแ่ ละมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้าง
เป็ นครังคราว ห้องอาบนําแบบโรมันโบราณ (Roman
Bath) ที4ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนําให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น
(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที4ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว4 ดินแดนอนาโต
เลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) เมืองต่างอากาศริมทะเลที4มีชื4อเสียงที4สุดแห่ง
หนึ4 งของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูรอ้ นของแต่ละปี ชาวตุรกีและนักท่องเที4ยวจากต่างชาติมาพักและ
ทํากิจกรรมในเมืองอย่างมากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแล้วที4นี4ยงั เป็ นแหล่งผลิตเครื4อง
หนังชันนําที4ส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นําท่านสูโ่ รงงานเครืWองหนัง คุณภาพเยี4ยมของประเทศ
ตุรกี ที4สินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทัว4 โลก มักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace,
Micheal Kors และแบรนด์ดงั อื4นๆ อีกมากมาย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีWพกั HOTEL IN KUSADASI 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนทีW 3)
รับประทานอาหารคําW ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

วันทีWหา้ ของการเดินทาง (5)
เช้า

เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองคอนย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นํ าท่านเดิ นทางสู่ เมื องปามุ คคาเล (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั Wวโมง) เป็ นนํ าตก
หินปูนสี ขาวที4 เกิ ดขึนจากธารนํ าใต้ดินที4 มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ4 งเป็ นที4 มีแร่
หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที4สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที4ตงั
อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนื อ รินเอ่อท้นขึนมาเหนื อผิ วดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริว
เป็ นแอ่ ง เป็ นชัน ลดหลัน4 กันไปตามภูมิประเทศ เกิ ดเป็ นประติ มากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาที4โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที4ใดเหมือน จนทําให้ปามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส
ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 สําคัญอื4นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบนําโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
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นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากนําแร่รอ้ นที4มีแร่ธาตุ
แคลเซี4ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชันนําตก มีสีขาวคล้าย
กับสร้างมาจากปุยฝ้ าย ซึ4งนําแร่ที4ไหลลงมาแต่ละชันจะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่าง
สวยงามและน่ าอัศจรรย์ นําแร่นีมีอุณหภูมิตงแต่
ั ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิ ยมไปอาบหรือนํามาดื4 ม เพราะเชื4อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความ
ดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดี ตกาลชาวโรมันเชื4อว่านําพุรอ้ นสามารถรักษา
กลางวัน
บ่าย

คําW

โรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนันนําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั Wวโมง) ซึ4ง
เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทังยังเป็ นศูนย์กลางที4
สําคัญของภูมิภาคแถบนี อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางสบายๆที4งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝั ง4 ทาง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีWพกั HOTEL IN KONYA 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนทีW 4)
รับประทานอาหารคําW ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

วันทีWหกของการเดินทาง (6)

เช้า

เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป
คาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City –
ชิมไวน์ตรู ล์ าซาน - ชมโชว์ระบําหน้าท้องBelly Dance

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานั กลมวน เริ4มก่อตังขึนในปี
ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ4งเชื4อกันว่า ชายคนนี เป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม
หรือเรียกได้วา่ เป็ นผูช้ กั ชวนคนที4นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี4ยนมานับถือศาสนา
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***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์” ที4พกั กองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตังอยู่ที4หมู่บา้ นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท
ราวศตวรรษที4 13 ประตูทาํ ด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื4น
จัดเป็ นครัว ห้องนํา และห้องนอน

กลางวัน
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมื องคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
ชื4นชมดินแดนที4มีภมู ิประเทศอันน่ าอัศจรรย์ซึ4งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที4ไหลออกมาปกคลุมพืนที4เป็ น
บริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื4อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัด
เซาะแผ่ นดิ น มาเรื4 อยๆ ก่อให้เกิ ดการแปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึ ก เนิ นเขา กรวยหิ นและเสา
รูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที4งดงาม แปลกตาและน่ าอัศจรรย์ ดัง4 สวรรค์บนดิน จนได้ชื4อว่า
“ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า” และได้รบั การแต่งตังจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านชม นครใต้ดิน Underground City เป็ นสิ4งน่ าอัศจรรย์อย่างหนึ4 งที4มนุ ษย์สร้างขึน เกิดจาก
การขุดเจาะพืนดินลึกลงไปหลายๆชัน เพื4อใช้เป็ นที4หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้
ดินมีพร้อมทุกอย่างทังห้องโถง ห้องนอน ห้องนํา ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อนํา คอกสัตว์
นําท่านชิมไวน์ตรู ล์ าซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็ นสินค้าส่งออก
สําคัญให้ชาวสุ เมเรียนและชาวอัสซี เรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซึ4 งหมายถึ ง “ดิ นแดนแห่งไวน์
และด้วยพืนที4กว่า 6,100 ตารางกิโลเมตร ทําให้ตุรกีเป็ นประเทศที4ปลูกองุ่นส่งออกเป็ นอันดับที4สี4
ของโลก ไร่ ไ วน์ ตู ร าซาน คื อ ไร่ ไ วน์ อัน มี ชื4 อ เสี ย งของภู มิ ภ าคคัป ปาโดเกี ย ก่ อ ตั งครังแรกในปี
ค.ศ.1943 ตรงกับช่วงเวลาหัวเลียวหัวต่อของสงครามโลกครังที4 2 เริ4มต้นตังแต่การปลูก การเก็บ
การบ่มผลองุ่น โดยผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นผลให้ไวน์ของ
เขาไม่ว่าจะเป็ นไวน์ ขาวหรือไวน์แดงต่าง
มี คุ ณ ภาพอั น ยอดเยี4 ย ม ซึ4 ง สื บ ทอด
กิจการมาเป็ นรุ่นที4 3 เป็ นระยะเวลาถึ ง
75 ปี มาแล้ว ให้ท่ า นได้ชิ ม ไวน์ ร สเลิ ศ
จากไร่ไ วน์ ชื4 อดังแห่ งนี อิ ส ระให้ท่ านได้
เลือกซือไวน์ชนเยี
ั 4ยม และผลิตภัณฑ์ที4ทาํ
มาจากองุ่น กลับไปเป็ นของฝาก
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีWพกั CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA 5*
หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนทีW 5)

หมายเหตุ

ในกรณีโรงแรมถําเต็ม ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิzเปลีWยนเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน

คําW

รับประทานอาหารคําW ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
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***หลังทานมือคําแล้ว นําท่านชมโชว์ ระบําหน้าท้อง หรือ Belly Dance เป็ นการร่ายรําทีเน้นการเคลือนไหว
ของกล้า มเนื อส่ ว นท้อ งและสะโพก ใช้เ ทคนิ ค การ
เคลื อ นไหวแบบแยกส่ ว น ผู้เ ต้น จึ ง ต้อ งฝึ กควบคุม
กล้ามเนื อและข้อต่อส่วนต่างๆ ให้เคลือนไหวแตกต่าง
กันได้ ในปั จจุบนั ระบําหน้าท้องเป็ นการแสดงบันเทิงที
ได้รบั ความนิ ยมอย่างแพร่หลายไปทัวโลก
วันทีWเจ็ดของการเดินทาง (7)

คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – ร้านเครืWองปั นดินเผา –
โรงงานเพชร – เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –
สนามบินเมืองเคย์เซอรีW – สนามบินอิสตันบูล
***Optional Hot Balloon***

**สําหรับท่ านใดที สนใจขึ*น บอลลู นชมความงามของเมื องคัปปาโดเกี ย จะต้องออกจาก
โรงแรม 04.30 น.ชมความงดงามของเมื องคัปปาโดเกียในอี กมุ มหนึ งที หาชมได้ยาก ใช้
เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง โดยต้องมีอายุ มากกว่ า 6 ปี ขึ*นไป (ค่าขึ*นบอลลู นไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ US 230 ต่อ 1 ท่ าน)** หากท่านสนใจ สามารถสอบถาม
ราคาได้จากหัวหน้าทัวร์ ก่อนชําระเงิน ***

หมายเหตุ : [บริษทั ตัวแทนผูใ้ ห้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้กบั ทุกท่าน
แต่สาํ หรับ
ประกันภัยทีWทาํ จากเมืองไทยนัน ไม่ครอบคลุมการทํากิจกรรมขึนบอลลูนและเครืWองร่อนทุกประเภท]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นําท่านเข้าชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชือเสียงเรืองพรม พรมส่วนใหญ่ทีผลิต
ในตุรกีนันมีชือเสียงเลืองลือระดับโลก ไม่วา่ จะเป็ นพรมทีทอจากขนสัตว์ หรือพรมทีทอจากฝ้ าย
และพรมทีทอจากไหม ต่อจากนัน* นําท่าน แวะชม รานเครืองปนดินเผา นําทานมาพบกับงาน
ศิลปะการปน กับรานเครืองปนดินเผา ทีมีทงั แจกัน ถวย จาน ชาม และภาชนะอืนๆ นับพัน ทีมี
ลวดลายงดงามสีสนั สดใส สวยงาม เปน ของทีระลึกขึนชือของ คัปปาโดเกีย
นําท่านชม
โรงงานเพชร ทีมีชือเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย อาร์เทมิส เพชร และพลอย ทีถกู
ออกแบบมาอย่างปราณีตและยังมีความโดดเด่นให้ท่านได้เลือกชมและช๊อปปิ งตามอัธยาศัย
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กลางวัน
14.40 น.
16.20 น.
20.10 น.

นําท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ4งตังอยูใ่ นบริเวณที4เป็ นที4ตงถิ
ั 4นฐานของผูค้ นมา
ตังแต่สมัยโรมัน และเป็ นที4ที4ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที4หลบหนี ภยั จากการไล่ทาํ ร้ายและ
สังหารก่อนที4คริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที4ได้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที4จะเห็น
ได้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที4ตงอยู
ั ่ในบริเวณนี จากนันนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ4งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.
9 ซึ4งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที4ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถําเป็ นจํานวนมากเพื4อสร้าง
โบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื4นที4ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเคย์เซอรีW
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีWยวบินทีW TK 2013
เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40 นาที) หลังจากนันนํา
ท่านต่อเครืWองเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีWยวบินทีW TK 064
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม. 30 น.)

วันทีWแปดของการเดินทาง (8)
09.40 น.

อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน
17-24/18-25 ต.ค.62
19-26/22-29 ต.ค.62
23 – 30 ต.ค. 62

31 ต.ค. – 7 พ.ย. 62

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว พักห้องเดีย% ว

40,900.39,900.-

17,900.- 5,500.-
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*** ราคานี บริษัทฯขอสงวนสิทธิfในการเปลี4ยนแปลงราคาตามภาษี นํามันและราคาตัว{ ของสายการบิน
ณ วันทีW 16 ม.ค.62 หากมีการเก็บเพิ4มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสาร ผูใ้ หญ่ตงแต่
ั 25 ท่านขึนไป หากผูโ้ ดยสารที4เป็ นผูใ้ หญ่ตาํ 4 กว่า
25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfในการเลื4อนการเดินทาง หรือเปลี4ยนแปลงราคา

*** คนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า
*** ขอสงวนสิทธิzสาํ หรับเด็กทีWมีอายุตากว่
ํ W า 12 ปี และผูเ้ ดินทางทีWไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และไม่มีผดู ้ ูแลเนืWองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสําหรับเด็ก

อัตรานีรวม
*ค่าตัว{ เครื4องบินไป-กลับ ชันประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที4พกั (สองท่านต่อหนึ4 งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที4ยว, ค่าเข้าชมสถานที4ต่างๆ ตามรายการที4ระบุ
*ค่าอาหารและเครื4องดื4มตามรายการที4ได้ระบุ, ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที4มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที4คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านัน คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ ดินทางไป
พร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีWยวกับทัวร์เท่านัน ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี4อายุตาํ 4 กว่า 1 ปี หรือเกิน
85 ปี ขึนไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื4อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดีWยวเพิWม รวมประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิWมเติม
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกนําดื4มทุกวันวันละ 2 ขวด

อัตรานีไม่รวม
*ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตที4กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทําวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีWเกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนี ยมนํามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที4สายการบินมีการปรับขึนราคา
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที4ระบุ เช่น ค่าเครื4องดื4มและค่าอาหารที4สงั 4 เพิ4มเอง
*ค่าอาหารที4ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิWม 7% และภาษีหกั ณ ทีWจา่ ย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ4งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
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*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 54 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า

เงืWอนไขการชําระเงิน
บริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ4 งท่าน
สําหรับส่วนทีWเหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ หาก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทังหมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการให้บริการ
เมื4อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื4อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที4เรียบร้อยแล้ว

เงืWอนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั „วเครืWองบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซึWงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงืWอนไขตามนี

การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจําทังหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั „วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทีWไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิzในการ
คืนค่าตั „ว (Non Refund) เนืWองจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดเพราะเป็
ั
นช่วง High Season
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทังหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ทีWจะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครืWองบิน นําหนักไม่เกินท่านละ 20
กิโลกรัม (หากนําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิWมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชันประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสําหรับหิวขึนเครื4อง สายการบินอนุ 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 งเครื4องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน และ หิวขึนเครื4อง
ได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

ข้อมูลเพิWมเติมเรือW งตั „วเครือW งบินและทีWนั WงบนเครือW งบิน
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1. ทางบริษัทได้สาํ รองที4นัง4 พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว{ เครื4องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfการเรียกเก็บค่ามัดจําตัว{ เครื4องบิน ซึ4งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว{ เครื4องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที4เกิดขึนจริง
3. ที4นัง4 Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท้ ี4จะนัง4 ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที4สายการบิน
กําหนด ซึ4งทางสายการบิน จะล็อคที4นัง4 ไว้ ซึ4งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี4มีร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผูอ้ ื4นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที4เครื4องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นําหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี4มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที4นัง4 Long leg ขึนอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าทีWเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีWเช็คอินเท่านัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfที4จะเลื4อนการเดินทางในกรณีที4ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิfการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ4ม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิfในการเปลี4ยนเที4ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื4 องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
5.กรณีที4สถานที4ท่องเที4ยวใดๆ ที4ไม่สามารถเข้าชมได้เนื4 องจากเหตุสุดวิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที4อยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิ4งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื4อม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที4กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ4งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีที4ท่านสละสิทธิfในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที4ใดๆก็ตามที4ระบุในรายการท่องเที4ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน
8. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที4กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที4พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที4เหนื อการณ์ควบคุมของบริษัท
9.กรณีทีWท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิ
ํ น) เดินทางเพื4อการท่องเที4ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทังสิน
10. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ4งของสูญหาย อันเนื4 องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที4ยวเอง
11. เมื4อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื4อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
12.เมืWอท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงืWอนไขต่างๆ ของทางบริษทั ฯ
แล้ว
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สถานทีWเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทังปี หากวันเดิ นทางดังกล่าวตรงกับวันที4
สถานที4เข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วันที4คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที4
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที4 นันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื4อให้ท่านได้เข้ามสถานที4 ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุใดเหตุหนึ4 งในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที4ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื4 องจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรีW (Smoking Area)
ในประเทศต่ างๆในแถบยุ โรป มีการรณรงค์เรื4 องการงดสูบบุหรี4 บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที4 ต่างๆ จะมี
ข้อกําหนดที4 ชดั เจน ในเรื4องการสูบบุ หรี4 และมีสถานที4 โดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุ หรี4 ทังนี เนื4 องจากสุ ขภาพของคน
ส่วนรวม
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กรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนีทางบริษทั ฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคัญมาก
(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าทีW)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชืWอ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จํานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
***เนืWองจากทางโรงแรมแจ้งสําหรับเด็กทีWอายุตงแต่
ั 7 ปี ขึนไปต้องนอนมีเตียง

4. เบอร์ติดต่อ ***สําคัญมาก ขอทราบเบอร์ตดิ ต่อมากว่า 1 หมายเลข
....................................................................................................................................................
พร้อมทังได้อ่านรายละเอียดเงืWอนการเดินทางทังหมด 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
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อื4นๆ............................................................
*** กรณีทีWไม่ทานเนือวัว รบกวนระบุประเภทอาหารทีWท่านสามารถทานได้ (เฉพาะเสิรฟ
์ บนเครืWองบิน)

อาหารประเภทมังสาวิรสั
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย

อาหารประเภทซีฟ้ ูด
..........เคย / ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ...............................
หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ซึงเป็ นไปตามเงือนไขของตัวV กรุ๊ป
ทัง* นี*ทางลูกค้าสามารถแจ้งสะสมไมล์ไว้ก่อนได้ เพือเป็ นเรคคอร์ดการเดินทาง
9. ต้องการเลือกทีWนั Wง ..................ริมทางเดิน .......................ริมหน้าต่าง อื4นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดําเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้เลย)
ลงชืWอ ผูจ้ อง.....................................................................................................
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