CAPITAL TURKEY
8 Days 5 Night

กรุงอิสตันบูล – ปามุคคาเล่ – คัปปาโดเกีย – อังการา
* พักโรงแรม 4 ดาว(มาตราฐานตุรกี)/พักอิสตันบูล 2 คืน + โรงแรมถํา้ 1 คืน*
ประเทศตรุกี...นําท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดิน
ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทัง้ 4 แห่ ง
ประเทศที่ มีผอู้ ยูอ่ าศัยมาตัง้ แต่ยคุ หินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆ
เอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนี ย และ เปอร์เซีย

คัปปาโดเกีย, Optional ล่องบอลลูน

กรุงอิสตันบูล

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เมืองปามุคคาเล
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กําหนดการเดินทาง
04 – 11 // 16 – 23 // 23 – 30 กันยายน 62
02 – 09 //18 – 25 ต.ค.62 // 28 ต.ค. – 04 พ.ย.62
01 – 08 // 06 – 13 / 11 – 18 // 20 – 27 พ.ย.62
DAY

ITINERARY
กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา ประเทศกาต ้าร์

DAY 2

QR 837 BKK-DOH : 02.10 - 05.30
QR 347 DOH-ADB : 07.00 - 11.40
กรุงโดฮา - เมืองอิซมีร ์ - เมืองโบราณเอเฟซุส –
ปามุคคาเล่

DAY 3

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – คาราวานสไลน์ –
เมืองคัปปาโดเกีย

DAY 5

DAY 6

DAY 7
DAY 8

29,900.MEAL
B L D

DAY 1

DAY 4

ราคา

***Optional Hot Air Balloon *** เมืองคัปปาโด
เกีย – โรงงานพรม ร้านเครือ
่ งปัน
้ ดินเผา -เมืองเกอเรอ
เม – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ ้งเกอเรเม-โรงงานเพชร –
นครใต ้ดิน Underground City - กรุงอังการา
กรุงอังการา – ทะเลสาบ อาบานท์ - อิสตันบูล
่ งแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือชอ
ี ํ้ าเงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย – ฮป
ิ โป
อิสตันบูล –มัสยิดสน
โดม - พระราชวังทอปกาปึ – ร้านเครือ
่ งหน ัง - สไปซ ์
มาร์เก็ต - ร้านขนมหวาน Turkish Delight
สนามบินอิสต ันบูล
QR 240 IST-DOH : 13.25 - 17.30
QR 830 DOH-BKK : 20.05 - 07.05+1

HOTEL

HOTEL IN
PAMUKKALE 4*
(โรงแรมถํา้ )
HOTEL IN
CAPPADOCIA
HOTEL IN
ANKARA 4*
HOTEL IN
ISTANBUL 4*
HOTEL IN
ISTANBUL 4*

โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

รับฟรี!!!
 พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความ
ชั่วร้าย ค้าขายดีมีกาํ ไรของแท้จากตุรกี
 ชาแอปเปิ้ ล (Apple tea) ชาพื้นเมือง ไม่มีคาเฟอีน
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ตารางเที่ยวบินเดินทาง :
วันเดินทาง
วันที่ 2
วันที่ 2
วันที่ 7
วันที่ 7

วันแรกของการเดินทาง (1)
23.00 น.

07.00 น.
11.40 น.

เที่ยวบิน
QR837
QR347

เวลา
02.10 – 05.30 น.
07.00 – 11.40 น.

อิสตันบูล – โดฮา
โดฮา – กรุงเทพฯ

QR240
QR830

13.25 – 17.30 น.
20.05 – 07.05 น.+1 (วันที่ 8)

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา, กาตาร์ - กรุงอิสตันบูล

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ P
สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สองของการเดินทาง (2)

02.10 น.
05.30 น.

เมือง
กรุงเทพฯ – โดฮา
โดฮา – อิซมีร ์

กรุงอิสตันบูล – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่

ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากนั้นนําท่านแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทาง
ต่อ สูเ่ มืองอิซมีร ์ [Izmir Adnan Menderes Airport - ADB]
ออกเดินทางสู่ เมืองอิซมีร ์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR347
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิซมีร ์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั ่วโมง)
อิซเมียร์ เป็ นเมืองตั้งอยูป่ ลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย มีประชากรมากเป็ นอันดับสาม ใน
ตุรกี อยูต่ ิดทะเลอีเจียน เป็ นเมืองท่าที่มีความสําคัญ เป็ นศูนย์กลางการขนส่งที่ดีมาก ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็ นหุบเขารายล้อม ส่วนใหญ่ที่นี่จะสร้างบ้านเรือนอยูร่ ิมเขา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั ่วโมง)
สถานที่ ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซี ย”
เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมัง่ คัง่ ที่สุดถนนทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library
of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้ มีทางเข้า3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์
ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุ ณธรรม เทพีแห่งความเฉลี ยวฉลาด และเทพีแห่ง
ความรู ้ รูปแกะสลักเทพีท้งั 4 องค์นี้เป็ นของจําลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นํา
กลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา
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ชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นัง่ ชมไล่ระดับขึ้ นไป ปั จจุบนั
ยังสามารถใช้งานได้ดีอยูแ่ ละมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครั้งคราว
ห้องอาบนํ้าแบบ
โรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ชม
โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่
ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั
เดินทางถึง ปามุคคาเล นํ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดจากธารนํ้าใต้ดินอุณหภูมิประมาณ 35 องศา ซึ่ง
เป็ นที่มีแร่หินปูน ผสมอยูใ่ นปริมาณที่สงู มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา รินเอ่อท้นขึ้ นมาเหนื อผิวดิน
และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ จนทําให้ปามุกคาเล่ ได้รบั
การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL IN PAMUKKALE 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศตุรกี
(คืนที่ 1)

วันที่สามของการเดินทาง (3)

เช้า

เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองคัปปาโดเกีย –
คาราวานสไลน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากนํ้าแร่รอ้ นที่มีแร่ธาตุ
แคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชั้นนํ้าตก มีสีขาวคล้าย
กับสร้างมาจากปุยฝ้ าย ซึ่งนํ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่าง
สวยงามและน่ าอัศจรรย์ นํ้าแร่นี้มีอุณหภูมิต้งั แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิ ยมไปอาบหรือนํ ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความ
ดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุรอ้ นสามารถรักษา
โรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั ่วโมง)
***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์” ที่พกั กองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท
ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทาํ ด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่น

จัดเป็ นครัว ห้องนํ้า และห้องนอน

คํา่

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมู ิประเทศอันน่ า
อัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้ นที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลา
หลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิด
การแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนิ นเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่
งดงาม แปลกตาและน่ าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า” และ
ได้รบั การแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรก
ของตุรกี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL
มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนที่ 2)

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)

IN

CAPPADOCIA

(โรงแรมถํ้า) หรือเทียบเท่า

เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรอเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
โรงงานพรม – ร้านเครือ่ งปั้ นดินเผา – โรงงานเพชร
นครใต้ดิน Underground City – กรุงอังการา Optional Hot Air Balloon
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*** สําหรับท่ านใดที่ สนใจขึ้นบอลลู นชมความงามของเมื องคัปปาโดเกี ย จะต้องออกจากโรงแรม
04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอี กมุ มหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่ บอลลู น
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปี ขึ้นไป (ค่าขึ้นบอลลู นไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา
ประมาณ US 230 ต่อ 1 ท่าน)** หากท่านสนใจ สามารถสอบถามราคาได้จากหัวหน้าทัวร์ ก่อน
ชําระเงิน ***

หมายเหตุ : [บริษทั ตัวแทนผูใ้ ห้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้กบั ทุกท่าน แต่สาํ หรับ
ประกันภัยทีท่ าํ จากเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลุมการทํากิจกรรมขึ้ นบอลลูนและเครือ่ งร่อนทุกประเภท]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริเวณที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของผูค้ นมา
ตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่หลบหนี ภยั จากการไล่ทาํ ร้ายและ
สังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็น
ได้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้งั อยูใ่ นบริเวณนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.
9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

นําท่านชม นครใต้ดิน Underground City เป็ นสิ่งน่ าอัศจรรย์อย่างหนึ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้ น เกิดจาก
การขุดเจาะพื้ นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้
ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อนํ้า คอกสัตว์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
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บ่าย

นําท่านเข้าชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถอื ว่ามีชื่อเสียงเรื่ องพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิต
ในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่ องลือระดับโลก ไม่วา่ จะเป็ นพรมที่ ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ ทอจากฝ้ าย
และพรมที่ ทอจากไหม ต่อจากนัน้ นําท่าน แวะชม ร้านเครือ่ งปั้ นดินเผา นําท่านมาพบกับงาน
ศิลปะการปั้ น ที่ มีทงั้ แจกัน ถวย จาน ชาม และภาชนะอื่ นๆ นับพัน ที่ มีลวดลายงดงามสีสนั สดใส
สวยงาม เป็ น ของที่ ระลึกขึ้นชื่ อของ คัปปาโดเกีย นําท่านชม โรงงานเพชร ที่ มีชื่อเสียงของ
ประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย อาร์เทมิส เพชร และพลอย ที่ ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยัง
มีความโดดเด่นให้ท่านได้เลือกชมและช๊อปปิ้ งตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ กรุงอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของตุรกี (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั ่วโมง) หรือ
ที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์วา่ Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2
รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสู
งอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450
กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที่ ต้ังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา มีประชากรจํานวน 4,965,542 คน ทําให้
กรุงอังการาเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวง
ยุโรป ในขณะที่กรุงอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้ น กรุงอังการาก็
เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลี ย โดยเป็ นจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่ เชื่อมโยงภูมิภาคต่ าง ๆ ของตุ รกีเข้าด้วยกัน และเป็ น
ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL IN ANKARA 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี
(คืนที่3)

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)

เช้า

กรุงอังการา - ทะเลสาบอาบานท์ – กรุงอิสตัลบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั ่วโมง) ร ะหว่างทางแวะ
Abant Lake ทะเลสาบอาบานท์แห่งเมืองโบลู โบลู
เป็ นจังหวัดที่ อยู่ทางตอนเหนื อของตุรกีในภูมิภาคทะเล
ดํ า จึ ง ทํ า ให้ภู มิ อ ากาศของเมื อ งนี้ เหมื อ นในยุ โ รป
ตะวันออกและมีความเป็ นธรรมชาติสงู มาก มีฝนตกและ
ชื้ นเกื อ บตลอดทั้ ง ปี ทะเลสาบอาบานท์ อ ยู่ ใ นเขต
อุทยานแห่งชาติที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์เป็ นอย่างดี
นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมือง
สําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ หแ์ ห่งอายรธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเหมือนนี้ เปรียบเสมือน
พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคย
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กลางวัน

รุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารูจ้ กั ในนาม “กรุงคอนส
แตนติโนเปิ ล”
เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
ประเทศตุรกีต้งั อยูบ่ ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส
(Bosphorus) ซึ่งทําให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียง
เมืองเดียวในโลก ที่ต้งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝัง่ อนาโต
เลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิส
ตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนําท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบบอส
ฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สาํ คัญ
ช่องแคบแห่งนี้ เป็ นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝัง่ ท่านจะได้
ชมทัศนี ยภาพอันงดงาม สองฝรัง่ ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิง่ และ มีพระราชวัง
สําคัญๆ อยูร่ ิมแม่น้ํามากมาย รวมถึงสถาปั ตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริมสองฝัง่ แคบ ซึ่งทุก
ท่านถือเป็ นประวัติศาสตร์ของชีวติ ที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปใน
ครั้งนี้

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั
(คืนที่ 4)

วันที่หกของการเดินทาง (6)

เช้า

HOTEL IN ISTANBUL 4*

หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

กรุงอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ าํ เงิน - วิหารเซนต์โซเฟี ย
ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปี – ร้านเครือ่ งหนัง –
สไปซ์ มาร์เก็ต – ร้านขนมหวาน Turkish Delight

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นําท่านเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ าํ เงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน
หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล
ประเทศตุรกี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 16091616 เป็ นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินคําบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจํานวน 6 หอ จนเป็ น
ส่วนหนึ่ งของสัญลักษณ์สาํ คัญของตุรกีซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดที่จะต้องไปเยือน
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟี ย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคย
เป็ นโบสถ์ศาสนาคริ สต์มาก่อน และ กลายมาเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่ งถื อเป็ นศิ ลปะที่
เก่าแก่และสวยงามยิง่ และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
นํ าท่ านเดิ นทางเที่ ยวชม “ฮิ ปโปโดม”(HIPPODOME) สร้างในสมัยจักรพรรดิ เซ็ ปติ มุส เซเวรุ ส
เป็ นสนามอาเรน่ าที่ใช้สาํ หรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรม
ต่างๆสามารถจุผคู ้ นได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุ สาวรียเ์ ด่นๆสามแห่งคือ
1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราช
นํามาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียปิ ในสมัยที่มีการขนย้ายอนุ สาวรียต์ ่างๆมาจากอาณาจักรยุค

โบราณ 2.เสางู (Serpentine colum) สลักเป็ นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ ี่
วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII)
ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ ชดั
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปี ” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็ น
พระราชวังสําคัญในสมัย ออตโตมัน เป็ นที่ ประทับของสุ ลต่ านองค์สําคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของ
พระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชม
ห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นการให้เห็นภาพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี้ ยังเป็ นที่
เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้ องเคลือบอันสวยหรู ก่อนนําท่านสู่
จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่ งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส
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นําท่านสู่รา้ นเครือ่ งหนัง คุณภาพเยี่ ยมของประเทศตุรกี ที่ สินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทัว่ โลก
มักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกีผลิต เช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดงั อื่ นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต เป็ นตลาดพื้ นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศ
อันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้ นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว่ สารพัดชนิ ด, นํ้าผึ้ ง,ไข่
ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็ นต้น นอกจากช็อปปิ้ งสนุ ก ขนมอร่อยแล้ว การ
ได้มาถ่ายรูปที่ ตลาดแห่งนี้ ถื อว่าได้บรรยากาศที่ สนุ กสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้ อสินค้าคุ ณภาพ
ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเที่ยวนิ ยมไปเยือน มีเวลาให้
ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็ นต้น

ให้ทุกท่านได้แวะซื้อขนมชื่อดังของตุรกี Turkish Delight หรือที่ คนท้องถิ่ นเรียกว่า Lokum
ขนมตุรกีอันขึ้นชื่อ
เป็ นขนมหวานโบราณแต่ดงั้ เดิมของตุรกี
ที่ทาํ ขึ้นจากแป้งและ
นํา้ ตาล รสชาติความหวานก็แต่ละ
สูตรแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน โดย
เราสามารถพบเจอขนมนี้ ขายได้ทวั่
ตุรกี ให้ทกุ ท่านได้ซ้ ือกลับไปเป็ น
ของฝาก
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั
(คืนที่ 5)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)

HOTEL IN ISTANBUL 4*

หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

กรุงอิสตันบูล – สนามบิน – กรุงโดฮา, ประเทศกาตาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)

13.25 น.
17.30 น.

หลังมื้ ออาหารเช้า นําทุกท่านออกเดินทางจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 240
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ หลังจากนั้นนําท่านแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทาง
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20.05 น.

ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 830

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

CAPITAL TURKEY
8 Days 5 Night

กรุงอิสตันบูล – ปามุคคาเล่ – คัปปาโดเกีย – อังการา
* พักโรงแรม 4 ดาว(มาตราฐานตุรกี)/พักอิสตันบูล 2 คืน + โรงแรมถํา้ 1 คืน*

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 04 – 11 // 16 – 23 // 23 – 30 กันยายน 62
วันที่ 02 – 09 // 18 – 25 ตุลาคม 62
วันที่ 28 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 62
วันที่ 01 – 08 // 06 – 13 // 11 – 18 พฤศจิกายน 62
วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 62

ราคาต่อท่าน

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

29,900.‐ บาท 14,900.‐ บาท

พักเดีย่ ว (จ่ ายเพิม่ )

5,500.‐ บาท

*** ราคานี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตัว๋ ของสายการบิน ณ วันที่ 13
มิถุนายน 62 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสาร ผูใ้ หญ่ตง้ั แต่ 35 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ น
ผูใ้ หญ่ตาํ ่ กว่า 35 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
*** คนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า
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*** ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับเด็กที่มีอายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี และผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มี
ผูด้ แู ลเนื่องจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสําหรับเด็ก

อัตรานี้ รวม
*ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง 30 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ ดินทางไป
พร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี่อายุตาํ ่ กว่า 1 ปี หรือเกิน
85 ปี ขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดีย่ วเพิม่ รวมประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกนํ้าดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
*ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทําวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
*ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 54 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการ
เดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า

เงื่อนไขการชําระเงิน
บริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่ งท่าน
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทํา หาก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
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ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามนี้

การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจําทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าตั ๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30
กิโลกรัม (หากนํ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสําหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่อง
ได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สาํ รองที่นัง่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จา่ ย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
ตามที่เกิดขึ้ นจริง
3.ที่นัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นัง่ ไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
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5.กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
8. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุมของบริษัท
9.กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
10. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
12.เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดิ นทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุป๊ ทัวร์) ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ั นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุใดเหตุหนึ่ งในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ า งๆในแถบยุ โ รป มี ก ารรณรงค์เรื่ อ งการงดสูบบุ ห รี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ ต่ า งๆ จะมี
ข้อกําหนดที่ชดั เจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้ เนื่ องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนี้ ทางบริษทั ฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคัญมาก
(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จํานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน
4. เบอร์ตดิ ต่อ ***สําคัญมาก ขอทราบเบอร์ตดิ ต่อมากว่า 1 หมายเลข
....................................................................................................................................................
พร้อมทั้งได้อา่ นรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด 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
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสวิรตั ิ

กรณีที่ไม่ทานเนื้ อวัว รบกวนระบุประเภทอาหารที่ทา่ นสามารถทานได้ (เฉพาะเสิรฟ์ บนเครือ่ งบิน)
อาหารประเภทมังสวิรตั ิ
อาหารประเภทซีฟ้ ูด
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

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

8. ต้องการเลือกที่นั ่ง
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดําเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้เลย)
หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของตัว๋ กรุ๊ป
ทัง้ นี้ทางลูกค้าสามารถแจ้งสะสมไมล์ไว้ก่อนได้ เพื่อเป็ นเรคคอร์ดการเดินทาง

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

*** กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทําการจอง ***
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