CHAARMIING TURRKEYY ตุรกี 10 วัน 7 คืน
เดินทาง สิงหาาคม –ธันวาคคม 25562 ราาคาเริ่มมต้ น 39,900
3 0.เส้ นทางการเดิ
น
ดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพ – อิสตันบูล
วันที่ 2.อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช
ง
– อ่างเก็บนําใต้
้า ดนิ เยเรบบาตัน – อังกาาร่า
วันที่ 3. อังการ่า – คัปปาโดเกีกีย – ชมระบําหน้
า าท้ อง
วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์
ณ เมฟลานา
วันที่ 5. คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิ
ร ส
วันที่ 6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึสึ – เมืองโบราาณเอเฟซุส – บ้ านพระแม่มารี
วันที่ 7.คูซาดาสึ – เพอร์ กามัม – วิหารอะโคครโปลิส – ชาานัคคาเล
วันที่ 8. ชานัคคาเล – เฟอร์ รี่ข้ามช่องแคบดดาร์ ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาาร์ - ตลาดสไไปซ์ มาร์ เก็ต
วันที่ 9. สุเหร่าสีนํน ้าเงิน - สุเหร่ราเซนต์โซเฟี ย – พระราชวังั ทอปกาปึ – ล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟฟอรัส – สนามมบิน
วันที่ 10. กรุงเทพพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.30น.
21.45น.

วันที่ 2
04.10น.

กลางวัน

2

คณะพร้ อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์ เตอร์ U ของสาย
การบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65
** คณะเดินทางวันที่ 14 ส.ค. 62 ออกเดินทาง โดยเที่ยวบิน TK 69 เวลา 23.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา
05.20 น.**
** คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 05.45 น.**

อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่ างเก็บนํา้ ใต้ ดนิ เยเรบาตัน –
อังการ่ า
้
ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) ผ่านขันตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ
เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ในประเทศตุรกีนําท่านเข้ าชม พระราชวังโดลมา
บาเช (Dolmabahce) สร้ างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ น
พระราชวังสุดหรู หราอลังการที่ทุ่มสร้ างคิดเป็ นเงินในปั จจุบนั ถึงประมาณพันล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่งใช้ เวลา
ก่อสร้ างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาด
ใหญ่นํ ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่ องแก้ วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกจากนันเข้
้ าชมอ่ างเก็บนํา้ ใต้
ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern)ซึง่ เป็ นอุโมงค์เก็บนํ ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้ าง 70
ในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ ้าได้ มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ ้นตังแต่
เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรี กต้ นสูงใหญ่คํ ้าเรี ยงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้ น และมีเสา
ต้ นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซา่ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ ดนิ ของอุโมงค์เก็บนํ ้าขนาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

คคํ่า
ที่พัก

จากนัน้ นําท่านเดิ
น นทางสู่เมืองอังการ่ า (Ankara) เมืองหลวงงในปั จจุบนั ขของตุรกี เมืองแห่งมนต์เสน่
ส ห์ที่
ผสสมผสานกัน ระหว่
ร างยุโรปปและตะวันออกกลางอย่
อ
ย่างลงตัว เมืองที
อ ่ เ ต็ม ไปด้ด้ วยศิลปะโรมมัน และมัสยิดใน
ศิลปะไบเซนไทน
ล
น์
รับประทานอาหหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
OTEL หรือเททียบเท่ า
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พัพกั BERA HO

วันที
น ่ 3 อัังการ่ า – คัปปาโดดเกีย – ชมระบํ
ช
าหน้
ห าท้ อง
เช้ า

รับประทานอาหหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแ
อ
แรม
้ นทางงสู่เมืองคัปปาโดเกี
ป
ย(Caappadocia) ชื่นชมดินแดดนที่มีภูมิประะเทศอันน่าอัศั จรรย์ซึ่งเกิดจาก
ด
จากนันเดิ
ไ
กคลุมพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ว้ าง แล้ วทับถมเป็ นเวลาหลลายล้ านปี เมมื่อวันเวลาผ่านไป
า
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาป
ด
ภาพเป็ นหุบเขขาร่ องลึก เนินนเขา
พาายุ ลม ฝน แลละหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่ผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภ
กรววยหินและเสารูปทรงต่างๆๆ เกิดเป็ นภูมิมิประเทศที่งดงาม
ด แปลกตตาและน่าอัศจจรรย์ ดัง่ สวรรรค์บนดิน จนไได้ ชื่อ
ว่า “ดิน แดนแ ห่ ง ปล่ อ งนาางฟ้ า” และะได้ รั บ การแตต่ง ตัง้ จากองงค์ ก ารยูเ นส โกให้ เ ป็ นเมื องมรดกโลกกทาง
ั นธรรมแห่งแรกของตุ
ง
รกี
ธรรรมชาติและวัฒ

กลาางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น เ่ มืองเเกอเรเม (Goreme) นําท่ทานเข้ าเยี่ยมชชมพิพิธภัณฑ
ฑ์ กลางแจ้ ง (Goreme OpenO
นําคณะออกเดินทางสู
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คํค่า
ที่พัก

Airr Museum
m)ซึ่งเป็ นศูนย์ยกลางของศศาสนาคริ สต์ในช่
ใ วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นควาามคิดของชาาวคริ สต์ที่ต้องการ
เผยยแพร่ศาสนาโโดยการขุดถํ ้าเป็
้า นจํานวนมมากเพื่อสร้ างโบสถ์
ง
และยังั เป็ นการป้องกันการรุกราานจากชนเผ่าลั
า ทธิ
อื่นที
น ่ไม่เห็นด้ วยกั
ย บศาสนาคคริ สต์ จากนันนํ
น้ าท่านเข้ าชมโรงงานท
ช
ทอพรม (Carrpet Facttory) และโรงงงาน
เซรรามิค (Potteery at Avanoos Village) คุคณภาพดีของงประเทศตุรกี ให้ เวลาท่านนเลือกซื ้อตามมอัธยาศัย
รับประทานอาหหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
อ (Belly dannce) และการรแสดงพื ้นเมือง
อ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ชมมระบําหน้ าท้ อง
นําท่
า านเข้ าสู่ท่ พั
ี ก GOREM
ME KAYAหรืรือเทียบเท่ า

วันที
น ่ 4 คััปปาโดเกีกีย – คอนนย่ า – นครใต้ ดนิ – พิพธิ ภัภณฑ์ เมฟ
ฟลานา
เช้ า

กลาางวัน

4

อ
แรม
รับประทานอาหหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแ
้น
นชมคความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้ องงออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
** สําหรับท่านใใดที่สนใจขึนบอลลู
ณ 1 ชัว่ โมง (คค่าขึ ้น
ความงดงามขอองเมืองคัปปาาโดเกียในอีกมุมมหนึ่งที่หาชชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บอลลลูนประมาณ
ว ่ในค่าทัวั ร์ ราคาโดยประมาณ 2000 - 230 USSD ต่อ 1 ท่าาน รบกวนติดต่อสอบถามมแจ้ ง
บออลลูนไม่ได้ รวมอยู
ความจํานงค์กบหั
บั วหน้ าทัวร์ โดยตรง
โ
ทางบบริษัทเป็ นเพียงตั
ย วกลางในนการให้ ข้อมูลลและคําแนะนนําเท่านัน)
้ ***

น
่เมืองคคอนย่ า(Konnya) ซึง่ เคยเป็ป็ นเมืองหลวงงของอาณาจัจักรเซลจูคในชช่วงปี ค.ศ. 1071นําท่านออกเดินทางสู
้ งเป็
ง นศูนย์กลาางที่สําคัญขอองภูมิภาคแถบนี ้อีกด้ วย ระหว่างทางให้ห้ ท่านได้ ชมทัทัศนียภาพสอองข้ าง
1308 รวมทังยั
ด
รมชาติตลอดสสองฝั่ งทางขอองประเทศตุรกี
ร
ทางสบายๆที่งดงามตามธรร
รับประทานอาหหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

้ งมี
แล้ วนําท่านชมนครใต้ ดนิ (Underground City) ซึง่ เป็ นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้ าศึกพร้ อมทังยั
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ ต้ ดนิ พร้ อมสรรพ นําท่ านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา
(Mevlana Museum )หรื อสํานักลมวน เริ่มก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึง่ เชื่อกัน
ว่า ชายคนนี ้เป็ นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ชกั ชวนคนที่นบั ถือศาสนาคริสต์ให้ เปลี่ยนมา
นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื ้นฐานอยูบ่ นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ี ักโรงแรม BAYIR DIAMONDหรือเทียบเท่ า
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ

วันที่ 5 คอนย่ า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งปามุ ค คาเล (Pamukkale) เป็ นนํ า้ ตกหิ น ปูน สี ข าวที่ เ กิ ด ขึ น้ จากธารนํ า้ ใต้ ดิ น ที่ มี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริ มาณที่สูงมาก
ไหลริ น ลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ ตัง้ อยู่ห่ า งออกไปทางทิ ศ เหนื อ ริ น เอ่อท้ น ขึน้ มาเหนื อผิว ดิน และทํ า
ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ ว้ เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิ ดเป็ นประติมากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ ปามุกคาเล่และเมือง
เฮียราโพลิส ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 สําคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบนํ ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรื อปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่ เกิดจากนํ ้าแร่ ร้อนที่มี
แร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์ บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็ นลักษณะหน้ าผา ซ้ อนกันเป็ นชันนํ
้ ้าตก มีสีขาวคล้ ายกับสร้ าง
มาจากปุยฝ้าย ซึ่งนํา้ แร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ย้ อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย์ นํ ้าแร่ นี ้มีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนํามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคณ
ุ สมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้ สร้ างเมืองเฮียราโพลิสล้ อมรอบ ปั จจุบนั
เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ นําท่ านชมเข้ าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ น
สถานที่ บําบัดโรค ก่อตัง้ โดยกษัตริ ย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์ กามุม ในปี 190 ก่อนคริ สต์ กาล สถานที่ แห่งนี ม้ ี
แผ่นดินไหวเกิดขึ ้นหลายครัง้ หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยูอ่ ีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนํ ้าที่ศกั
สิทธิ์ ซึง่ ปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนํ ้าโรมัน โบสถ์
สมัยไบแซนไทน์
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คคํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
า านเดินทาางเข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม PAAM THERMAAL หรือเทียบเท่ า
นําท่

วันที
น ่ 6 ปาามุคคาเลล – คูซาดดาสึ – เมืมืองโบราณเอเฟซุซุส – บ้ านนพระแม่ มารี
เช้ า

กลาางวัน
บ่ าย

6

อ
แรม
รับประทานอาหหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแ
อ
เฟซุส (City of Ephesuss)ที่
ออกเดินทางไปเเมืองคูซาดาาสึ (Kusadassi)นําท่ านเดินเข้ าชมเมืองโบราณเอ
ใ และงดงงามจนกระทังจารึ
ง่ กว่า “มหหานครแห่งแรรกและยิ่งใหญ
ญ่ที่สดุ ในเอเซีซีย” เมืองโบราาณที่สมบูรณ์และ
ยิ่งใหญ่
มัง่ คัง่ ที่สดุ ถนนนทุกสายปูด้วยหิ
ย นอ่อน
รับประทานอาหหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ง ดเซลซุส (The Librrary of Celsus)ห้ องสมมุดแห่งนี ้มีทาางเข้ า 3 ทาง โดยบริ เวณปประตู
นําท่านชมห้ องสมุ
บ ่ ได้ แก่ เททพีแห่งปั ญญา
ญ เทพีแห่งคุณธรรม เทพีพีแห่งความเฉฉลียว
ทางเข้ ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู
แ งความรู้ รูปแกะสลั
ป
กเทพีทงั ้ 4 องค์นีนี ้เป็ นของจําลอง
ล ส่วนของจจริงนักโบราณ
ณคดีชาวออสสเตรี ย
ฉลาด และเทพีแห่
้
่ที่พิพิธภัณฑ์กรุรงเวียนนา แวะชมโรงละค
แ
ครเอเฟซุส ซึงจุ
ง่ คนได้ ประมาณ
ได้ นํนากลับไปอออสเตรี ยและตัตังแสดงอยู
30,000 คน เป็ นโรงละครกล
น
ลางแจ้ งที่ใหญ
ญ่เป็ นอันดับสามของโรง
บ
ละครโบราณ
ณในตุรกี มีลานแสดงตรงก
า
กลาง
บ ้นไป ปั จจุบับนยังสามารถถใช้ งานได้ ดีอยู
อ แ่ ละมีการจัจัดการแสดงแแสงสีเสียงบ้ างเป็ น
แวดล้ อมด้ วยที่นันง่ ชมไล่ระดับขึ
ณ (Roman Bath)ที่ยงั คงเหลื
ค อร่ องรรอยของห้ องออบไอนํ ้าให้ เห็นอยู่
ครััง้ คราว ห้ องออาบนํา้ แบบบโรมันโบราณ
จนนถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์
ช
นักบุบญเซนต์ จออห์ น (Basilicc of St. Joohn) สาวกขอองพระเยซูคริ สต์ที่ออกเดินทาง
น
เผยยแพร่ ศาสนาาไปทัว่ ดินแดนอนาโตเลียหรื อประเทศศตุรกีในปั จจุบับนจากด้ านนนอก นําท่ านเข้
น าชมบ้ านของ
น

HARMIMG TU
URKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIG
GHTS BY TK
CH

[GQ3IST‐TK0
002]

พรระแม่ มารี(Hoouse of Virggin Mary) ซึงเชื
ง่ ่อกันว่าเป็ นที
น ่สดุ ท้ ายที่พระแม่
พ มารี มาาอาศัยและสิ ้นพระชนม์
้
ในบ้
น าน
หลัลัง นี ้ ถูก ค้ น พบอย่
พ า งปาฏิฏิ ห าริ ย์ โ ดยแแม่ ชี ต าบอดชชาวเยอรมันชื
น ่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna
A
Caatherine Em
mmerich ค.ศศ. 1774-18244 หลังจากนัน้น้ นําท่านเยี่ยมชมโรงงาน
ย
นหนังชันนํ
้ า Leather
L
Fasshion
Hoouse ให้ ท่านไได้ อิสระเลือกซื ้อ เสื ้อหนังคุคณภาพดี พร้ร้ อมแบบดีไซนน์ที่ทนั สมัย

คคํ่า
ที่พัก

ต
รับประทานอาหหารคํ่าณ ภัตตาคาร
า านเดินทาางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักGRAND BEELISHหรือเทีทียบเท่ า
นําท่

วันที
น ่ 7 คูซาดาสึ
ซ
– เพอร์ กามั
า ม – วิหารอะโค
ห
ครโปลิส – ชานัคคคาเล
เช้ า

กลาางวัน
บ่ าย

7

อ
แรม
รับประทานอาหหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแ
้ อยู่ในบริ เวณ
ณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ
นําท่านเดินทางงสู่เมืองเพอร์ กามัม (Peergamon)ตังอ
น อของแมม่นํ ้าไคซูส ซึ่งเป็
ง นเมืองโบราณของกรี กที
ก ่มีความสําคัญของพวกกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
30 กม.ทางด้ านเหนื
สถานที่ท่องเที่ยวที
ย ่สําคัญ คือ วิหารอะโโครโปลิส (AAcropolis)นคครบนที่สงู เป็ นนโครงสร้ างฐฐานในการป้องกั
อ น
เมืองของอาณา
อ
าจักรกรี กและะโรมัน ซึง่ ผู้ตงถิ
งั ้ ่นฐานในสสมัยนันมั
้ กเลือกที
อ ่สงู ซึง่ มักกจะเป็ นเนินเขาที
เ ่ด้านหนึนงเป็
่ น
ผาชัน และกลายยเป็ นศูนย์กลางของมหาน
ล
นครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรื องอยู่บนที่ราบเบืบื ้องล่างที่รายยล้ อมป้อมปรราการ
อ านบน (uupper town) จะเป็ นพื ้นที่วิหิ ารบูชาเทพพเจ้ า สถานทีที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พรระราชวังและะพื ้นที่
เหลล่านี ้ โดยเมืองด้
ใช้ งานต่
ง างสําหรัรับกษัตริย์และชนชั
ล
นสู
้ งเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรรมดาทัว่ ไปจจะอยูใ่ นส่วนขของเมืองด้ านล่
น าง
รับประทานอาหหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เ นศูนย์กลางงการค้ าตลอดจนชุมทางกการเดินรถ แลละขน
นําท่านเดินทางงสูเ่ มืองชานััคคาเล (Cannakkale) ซึง่ เป็
้ สลุ ต่ตานอาห์เม็ดที่ 2 ได้ สร้ างปป้อมปราการขึ ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชชานัค
ถ่ายสินค้ าจากเเอเชียสูย่ โุ รป นับตังแต่
น ่ตงของสม
ั้
รภูมิรบกัลลิโปลี
โ สมัยสงคครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสสัมพันธมิตรต้ต้ องการรุกคืบหน้
บ า
คาเล่ในอดีตเป็ นที
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คํ่า
ที่พัก

วันที่ 8
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

8

เข้ าไปยังช่องแคบคาร์ ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ ตรุ กีถอนตัวออกถอนตัวออกจากสงครามโลก ให้ เวลาท่านชมและ
ถ่ ายรู ปคู่กับม้ าไม้ จาํ ลอง (Trojan Horse) ซึง่ ตังตระหง่
้
านอยู่บริ เวณริ มทะเล อิสระถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่าณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักKOLIN หรือเทียบเท่ า

ชานัคคาเล – เฟอร์ ร่ ี ข้ามช่ องแคบดาร์ ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์
บาซาร์ –ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินนัง่ เรื อเฟอร์ รี่ข้ามช่องแคบดาร์ ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็ นช่องแคบ ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ที่กนระหว่
ั้
างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ใน
ทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์ มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่ มืองอิสตันบูล (Istanbul)
เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ในประเทศตุรกี
ตังอยู
้ บ่ ริ เวณช่ องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus)ซึง่ ทําให้ อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั ้
อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ งอนาโตเลีย) ซึง่ ในอดีต อิสตันบูล
เป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริ เวณนัน้ จึงส่งผลให้ อิสตันบูลมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรื อ Covered Bazaar) หรื อ แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar)
เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้ างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี ้กินเนื ้อที่กว่า 2 แสนตาราง
เมตร ประกอบด้ วยร้ านค้ ากว่า 4,000 ร้ าน ขายของสารพัด ตังแต่
้ ทองหยอง เครื่ องประดับ พรม เครื่ องเงิน
เครื่ อ งหนัง กระเบื อ้ ง เครื่ อ งทองแดง ทองเหลื อ ง สิน ค้ า หัต ถกรรม ของที่ ร ะลึก ฯลฯ ที่ นี่ เ ป็ นที่ นิ ย มของ
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ จึงตังราคาสิ
้
นค้ าเอาไว้ ค่อนข้ างสูง ควรต่อรองราคาให้ มาก ได้ เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล จากนันเดิ
้ นทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice Market) หรื อ
ตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื ้อของฝากได้ ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ
รวมถึงผลไม้ อบแห้ งอันขึ ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริ คอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึง่ มีให้ เลือกซื ้อมากมาย
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คคํ่า
ที่พัก

วันที
น ่9
เช้ า

รับประทานอาหหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
า านเดินทาางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม LIO
ONEL HOTEEL หรือเทียบเท่ า
นําท่

สุเหร่
เ าสีนําเงิ
า้ น - สุเหร่ าเซนนต์ โซเฟี ย – พระราชวังทออปกาปึ –ล่
– องเรื อชม
อ
ช่ องแคบบ
อ
บอสฟอรัส – สนามบิน
รับประทานอาหหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแ
อ
แรม
นําท่านเดินทางงสู่จัตุรัสสุลต่ตานอาห์ เหม็ม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรี ยกโบราาณคือ ฮิปโปปโดม
้ ห่ น้ าสุเหร่
เ าสีนํ ้าเงิน เดิมเป็ นลานนแข่งรถม้ าแลละศูนย์กลางเเมืองในยุคไบบแซนไทน์ นําท่
า าน
(Hiippodrome) ตังอยู
เข้ าชมสุ
า เหร่ าสีนํา้ เงิน (Blue Mosquue) สถานทีที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทาางศาสนา ที่มมีีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี ้
ได้ มาจากกระเบื
ม
บื ้องเคลือบสีนํ ้าเงินที่ใช้ ปตลอดแนวฝา
ู
าผนังด้ านใน และถูกสร้ าางขึ ้นบนพื ้นทีที่ซึ่งเคยเป็ นวังั ของ
จักรพรรดิไบเซนนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609
1 ใช้ เวลาสร้ างทังหม
้ ด 7 ปี จากนนันนํ
้ าท่ านเข้ข้ าชม
ห าเซนต์ โซเฟี
ซ ย(Mosquue of Hagiaa Sophia) หรื
ห อชื่อในปั จจุจบนั พิพิธภััณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayassofya
สุเหร่
Muuseum)เดิมเคยเป็ นโบสถ์ถ์ ของคริ สต์ศาสนา นิกายยออร์ โธดอกสส์ ต่อมาถูกเปปลี่ยนเป็ นสุเหร่
เ า ปั จจุบนเป็
นั น
พิพิพิธภัณฑ์ ถื อเป็ นสิ่งก่อสร้ร้ างที่ ยิ่งใหญ่
ญ่ ที่สุดแห่งหนึนึ่ง และ ถื อเป็ป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ย์ ของโลกยุคกลาง
ก
จุดเด่นอยูท่ ี่ยอดดโดมขนาดมหึหึมากลางวิหาร และนับเป็ป็ นตัวอย่างที่ดีดที ี่สดุ ของสถถาปั ตยกรรมไไบแซนไทน์

กลาางวัน
บ่ าย
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รับประทานอาหหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าชมพ
พระราชวังทอปกาปึ (Tookapi Palace) ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นที่ปประทับของสุลต่
ล านแห่งราชชวงศ์

HARMIMG TU
URKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIG
GHTS BY TK
CH

[GQ3IST‐TK0
002]

ออตโตมัน ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอนั ลํ ้าค่าอาทิ
เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของ
้ า
สุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมี การปิ ดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทงั้ หมด)จากนันนํ
ท่านล่ องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส ซึง่ เป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea)เข้ ากับทะเลมาร์ มา
ร่ า (Sea of Marmara)ความยาวทังสิ
้ ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้ างตังแต่
้ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร
ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ ว ช่องแคบบอส
ฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้ วยขณะล่องเรื อท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ข้างทางไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้ านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่
้ ้น
สวยงามตระการตาทังสิ
17.00 น.

นําเดินทางสูส่ นามบินอิสตัลบูล

20.15 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ TK 64
** คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น.**

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
09.50น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************************************************

อัตราค่ าบริการ CHARMINGTURKEY
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ (TK)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

14-23ส.ค.62
28ส.ค.-06 ก.ย. 62
11-20 ก.ย. 62
24 ก.ย.-03 ต.ค. 62

39,900.39,900.39,900.39,900.-

39,900.39,900.39,900.39,900.-

39,900.39,900.39,900.39,900.-
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ไม่ รวมตั๋ว พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
ท่ านละ
20,900.20,900.20,900.20,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.-

[GQ3IST‐TK002]

01-10 ต.ค. 62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

20,900.-

7,900.-

29 ต.ค.-07 พ.ย. 62
03-12 พ.ย. 62
11-20 พ.ย. 62
24 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
10-19 ธ.ค. 62
15-24 ธ.ค. 62
22-31 ธ.ค. 62

39,900.39,900.39,900.39,900.39,900.39,900.43,900.-

39,900.39,900.39,900.39,900.39,900.39,900.43,900.-

39,900.39,900.39,900.39,900.39,900.39,900.43,900.-

20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.24,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทําวีซ่าตุรกี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่
เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า(4 ดาว– 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

CHARMIMG TURKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY TK
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8.

ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (40ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.
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ทางบริษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้ อง
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
เป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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[GQ3IST‐TK002]

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของท่า น ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนี ยมในการมัดจํ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตั๋ว
เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
ั้
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
ุ หภูมิตํ่า
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็มบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํ ้า ซึง่
ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

CHARMIMG TURKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY TK
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