8 วัน แกรนด์ ตุรกี (ADB//ASR)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ ถา้ หิน 1 คืน)

พฤศจิกายน – ธันวาคม
41,900 บาท
15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย./ 4-11 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค./ 6-13 ธ.ค./ 7-14 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค.
25 ธ.ค.-1 ม.ค./ 26 ธ.ค.-2 ม.ค./27 ธ.ค.-3 ม.ค./ 28 ธ.ค.-4 ม.ค./
*29 ธ.ค.-5 ม.ค./ *30 ธ.ค.-6 ม.ค. (*พักเดนิซลี่ แทนปามุคคาเล่ ) / 31 ธ.ค.-7 ม.ค./

แผนทีเ่ ส้ นทางท่ องเทีย่ วประเทศตุรกี

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

22.50 น.

วันทีส่ อง อิสตันบูล – อิชเมียร์ - บ้ านของพระแม่ มารี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – ปามุคคาเล่
05.45 น.
08.00 น.
09.20 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองอิชเมียร์ (Izmir)
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเมืองอิชเมียร์ (Izmir) โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ส
โดยเที่ยวบิน TK2312 มีบริ การอาหารว่างบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิ ซุ ส (City of Ephesus) ซึ่ งเป็ นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรี ก) ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น ในอดีตเอฟฟิ ซุ สเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย
เป็ นศูนย์ก ลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับการกํา หนดให้เป็ นเมื องหลวงแห่ งเอเชี ย ของ
อาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิ ซุ สมีประวัติศาสตร์ ยาวนานตั้งแต่ยุคกรี กโบราณ ซากเมืองที่เห็นในปั จจุบนั มีความ

สมบู รณ์ มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก อาจจะเป็ นรองแค่ปอมเปอี เท่านั้น นําท่านเข้าชม ห้องอาบนํ้าแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลื อร่ องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็นอยูจ่ นถึ งทุกวันนี้ นําท่านชม วิหารแห่ ง
จักรพรรดิเฮเดรี ยน (Temple of Hadrian) ซึ่ งเป็ นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน ความโดดเด่นของ
วิหารแห่งนี้คืออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็ นเสา โคริ นเธี ยน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่ งวงกลม
ที่เรี ยงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็ นรู ปนางเมดูซ่า หัวเป็ นงู นําชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็ น
สัญลักษณ์ของเอฟฟิ ซุ สคือ หอสมุดเซลซุ ส (Library of Celsus) เป็ นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี้ สร้ างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรี ยส จูเลี ยส อกีลา (Julius
Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็ นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่ งเป็ นนายกเทศมนตรี ของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์
ด้านหน้ามีรูปปั้ นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่ งปั ญญา), Arete (เทพีแห่ งความดี), Ennoia (เทพีแห่ ง
ความคิด), Episteme (เทพีแห่ งความรู ้ ) จากนั้นนําท่านเข้าชมสิ่ งก่อสร้ างที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิ ซุ สคื อ
โรงละคร (Great Theatre) ซึ่ งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่ สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็ น 1
ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรี กโบราณ โรมันมาปรับปรุ งซ่อมแซมให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยู่
และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถู กค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่ อ แอนนา แคเทอรี น
เอมเมอริ ช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราว
กับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั
บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ ง พระสันตปาปา โป๊ ป
เบเนดิกส์ ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกนํ้าสามก๊อกที่เชื่ อว่าเป็ นก๊อกนํ้าที่มีความ
ศักดิ์ สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่ อง สุ ขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ้าเป็ น กําแพงอธิ ษฐาน ซึ่ งมี
ความเชื่ อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้แล้วอธิ ษฐาน ได้
เวลานําท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้ อหนังคุณภาพสู ง และร้านขนม Turkish Delight อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 185 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.) คําว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale
หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ้าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารนํ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ ง
เป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่ าง
ออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิ น และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น
ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ ปามุกคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RICHMOND THERMAL / OR PAM THERMAL / OR COLOSSAE หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมมีบริ การสระว่ายนํ้าซึ่ งเป็ นนํ้าแร่ ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ าํ แร่ ให้เตรี ยมชุดว่ายนํ้า และหมวกว่ายนํ้า ไปด้วย
***คณะเดินทางวันที่ 29 ธ.ค.-5 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 6 ม.ค. พักทีโ่ รงแรม ANEMON DENIZLI 5* (ไม่ มีสระนา้ แร่ ให้ บริการ)

วันทีส่ าม ปามุคคาเล่ – คอนย่ า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่า นเข้า ชม ปราสาทปุ ย ฝ้ า ย (ปามุ คคาเล่ ) เมื องแห่ งนํ้าพุ เกลื อแร่ ร้อน นํา ท่ านชมหน้าผาที่ ขาวกว้า งใหญ่
ด้านข้างของอ่างนํ้า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและนํ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุย
ฝ้าย นํ้าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ นํ้าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนํามาดื่ม เพราะเชื่ อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่ อว่า
นํ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้ อีกด้วย ท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี นํา
ท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรื อสํานักลมวน ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231โดยเมฟลานา
เจลาเลดดิ น รู บี ซึ่ งเชื่ อกันว่าชายคนนี้ เป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นับถื อ
ศาสนาคริ สต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็ นสถานที่นกั บวชในศาสนาอิสลาม
ทําสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดิ นหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ น
สุ สานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับ
ประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุ สานสําหรับผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RAMADA KONYA / OR BAYIR DIAMOND หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

คัปปาโดเกีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ระหว่างทางนํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ “คาราวานสไลน์” ที่พกั แรมและที่แลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโต
มัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ.
9 เป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็ น
การป้ องกันการรุ กรานจากชนเผ่า ลัทธิ อื่นที่ ไ ม่ เห็ นด้วยกับ ศาสนาคริ ส ต์ ก่ อนที่ ศ าสนาคริ ส ต์จะเผยแพร่ ใ น
ดินแดนคัปปาโดเกีย ผูค้ นแถบนี้ นบั ถือเทพเจ้ากรี ก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผูป้ กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ
ทําให้ผนู ้ บั ถือศาสนาคริ สต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถํ้าขุดพื้นดิน
ลงไปเป็ นอุโมงค์ เกิดเป็ นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริ เวณเกอเรเม่ทาํ เป็ นโบสถ์ถ้ าํ จํานวนมากกระทัง่ ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริ สต์ สําหรับโบสถ์ถ้ าํ ในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลัง
ด้วยกัน (สร้างตามจํานวนวันใน 1 ปี ) แต่วา่ ปั จจุบนั เปิ ดให้ชมเพียงบางส่ วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึก เวลานําท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี พร้อมจับจ่ายซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านชมการแสดงระบําหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั YUNAK CAVE / OR TEMENNI EVI CAVE / OR ALFINA CAVE หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

คัปปาโดเกีย

(ท่านสามารถเลือกซื้ อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน สําหรับประกันภัยที่ทาํ จาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่ องร่ อนทุกประเภท ดังนั้นการเลื อกซื้ อ Optional tour ขึ้นกับดุ ลยพินิจของ
ท่าน) (***ราคาขายบอลลูน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของผูใ้ ห้บริ การ)
**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ การดําเนิ นการการของบริ ษทั บอลลู นว่าขึ้นได้ หรื อขึ้นไม่ได้ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ทัวร์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริ ษทั ทัวร์ *** ปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวมากมายเข้าไป
ท่องเที่ยวเขตคัปปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน ซึ่ งบริ ษทั บอลลูนก็มีท้ งั ที่ข้ ึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ปริ มาณการ
จองค่อนข้างสู ง ทําให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรื อบางคณะจองได้ แต่บอลลูนเกิดขัดข้องก่อนขึ้น และไม่ได้ข้ ึนเนื่ อง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ***
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม นครใต้ดิน Underground city of Kaymakli ซึ่ งเป็ นเมืองใต้ดินที่ มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง
ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น ฯลฯ ซึ่ งสาเหตุแท้จริ งของการ
สร้างเมืองใต้ดินปั จจุบนั ยังสรุ ปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็ นว่าเป็ นการสร้างเพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึก
ศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่วา่ อากาศในนั้นกลับ
ถ่ายเทเย็นสบาย เนื่ องจากเป็ นหิ นภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17-18 องศาเซลเซี ยส หน้าร้อนอากาศ
เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่าน ชมเมืองต่างๆในเขตคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บ
เขา ร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ นชื่ อเก่าแก่ภาษาฮิต
ไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรกๆที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ น
พื้นที่เกิ ดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่น
ออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส นํ้า
ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนกิ นแผ่นดิ นภูเขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิ ดเป็ นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ปแท่ง กรวย ปล่ อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดู
ประหนึ่ งดิ นแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้
ประกาศให้พ้นื ที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

18.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.00 น.
20.45 น.
22.25 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินไคเซรี่ (ASR) เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่ อิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2015
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RAMADA TEKSTILKENT / OR RAMADA MERTER / OR RETAJ ROYAL
หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีห่ ก

เช้า

อิสตันบูล
(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตันบูล อาจถูกสลับสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นกับสภาพการจราจร / วันเปิ ดปิ ดของพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรื อ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรื อจัตุรัสสุ ลต่านอาห์เมต สร้างขึ้น
ในสมัย จักรพรรดิ เซปติ มิ อุส เซเวรุ ส เพื่ อใช้เป็ นที่ จดั แสดงกิ จกรรมต่ า งๆของชาวเมื อง ต่ อมาในสมัย ของ
จักรพรรดิ คอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็ นที่ ต้ งั แสดงประติ มากรรมต่างๆ
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรี กโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่ แห่ งนี้ ใช้เป็ นที่ จดั งานพิธี แต่ในปั จจุ บนั
เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุ ลต่านอะห์เมตซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์
เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิ สที่ 3 ถู กนํากลับมาไว้ที่อิสตันบู ล เสาต้นที่ส องคื อ เสางู และเสาต้นที่สามคื อ
เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นนําท่านเข้าชม สุ เหร่ าสี น้ าํ เงิน (Blue Mosque) ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่านอะห์เมต
ที่ 1 ซึ่ งมีพระประสงค์ที่จะสร้ างมัสยิดของจักรวรรดิ ออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์
โซเฟี ย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุ เหร่ าแห่ งนี้ สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟี ย
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ก็ยงั คงเป็ นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปั จจุบนั

นําท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย (ST. Sophia) ซึ่ งเป็ นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็ น
โบสถ์คริ สต์ แต่หลังจากจักรวรรดิ ออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ ยนโบสถ์ดงั กล่าวมาเป็ นมัสยิส แต่ได้
เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ ก หลังจากที่เป็ นโบสถ์ในศาสนาคริ สต์เป็ นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็ นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปั จจุบนั เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมความงามและ
ความยิง่ ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนส

แตนตินที่มีต่อคริ สต์ศาสนา จากนั้นนําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของสิ่ งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บนํ้าใต้
ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่ งเป็ นอุโมงค์เก็บนํ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บนํ้าได้
มากถึง 88,000 ลู กบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ค้ าํ เรี ยงราย
เป็ นแถวถึ ง 336 ต้น และมี เสาต้นที่ เด่ นมากคื อ เสาเมดู ซ่ า อิ สระให้ท่า นถ่ ายรู ปและชมความงามใต้ดินของ
อุโมงค์เก็บนํ้าขนาดใหญ่
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ เมห์เมตผูพ้ ิชิต
ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเบิลหรื ออิสตันบูลในปั จจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้
เป็ นศู น ย์ก ลางของอาณาจัก รออตโตมัน จึ ง โปรดให้ มี ก ารสร้ า งพระราชวัง นี้ ขึ้ น เป็ นที่ ป ระทับ อย่า งถาวร
พระราชวังทอปกาปึ นี้ มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้ อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสู งตาม
แนวฝั่ งทะเลมาร์ มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตําหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส
หอพัก โรงเรี ยน ฯลฯ ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ลํ้า
ค่าอาทิ เช่น เพชร กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่าน
ในแต่ละยุคสมัย ได้เวลานําท่านสู่ ยา่ นการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ ซาร์ ” (Grand Bazzar) ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าแก่ที่สร้าง
ในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้าพรมและทองที่ ใหญ่ที่สุดของตุ รกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RAMADA TEKSTILKENT / OR RAMADA MERTER / OR RETAJ ROYAL
หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีเ่ จ็ด อิสตันบูล

เช้า

(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตันบูล อาจถูกสลับสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นกับสภาพการจราจร / วันเปิ ดปิ ดของพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่าง
สู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุ ของจักรวรรดิ ออตโตมัน ซึ่ งได้แผ่ข ยายอํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง
พระราชวังแห่ งนี้ สร้ างโดย สุ ลต่าน อับดุล เมอซิ ท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 12 ปี เพราะความที่
สุ ลต่านทรงเป็ นผูค้ ลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุ ดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นศิ ล ปะ วัฒนธรรม การดํารงชี วิต ตลอดจน
การทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้ น พระราชวังแห่ งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กคู่ใจชาวอาเมเนี่ ยน ชื่ อ

บัลยัน เป็ นศิ ลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ ได้รับ การตกแต่ งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวัง
ประดับ ตกแต่ ง ด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวัง ซึ่ งอยู่เหนื ออ่ า วเล็ ก ๆของช่ อ งแคบบอสฟอรั ส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่า งๆ ตกแต่ งด้วยโคมระย้า บันไดลู ก กรง แก้วเจี ยระไน และ โคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน
ซึ่ งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่ อมทะเลดํา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ด
ขอบของทวีปยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชี ยมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็ นจุ ดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกี อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่ องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึ งยุคของการนําเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบูลถูกถล่มจน
เสี ยหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็ นเพราะป้ อมปื นดังกล่าวนี้ เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิ ดใช้สะพานบอสฟอรัส
ซึ่ งทําให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ งล้วน
แล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้ น จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์ เกต (Spice Market) หรื อตลาดเครื่ องเทศ
ท่านสามารถเลื อกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้ง
อันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึ่ งมีให้เลือกซื้ อมากมาย

17.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล

***อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคา่ ภายในสนามบินอิสตันบูล***
วันทีแ่ ปด กรุงเทพฯ
01.50 น.
14.50 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

8 วัน แกรนด์ ตุรกี (ADB//ASR)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ ถา้ หิน 1 คืน)
15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย./ 4-11 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค./ 6-13 ธ.ค./ 7-14 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค.
25 ธ.ค.-1 ม.ค./ 26 ธ.ค.-2 ม.ค./27 ธ.ค.-3 ม.ค./ 28 ธ.ค.-4 ม.ค./
*29 ธ.ค.-5 ม.ค./ *30 ธ.ค.-6 ม.ค. (*พักเดนิซลี่ แทนปามุคคาเล่ ) / 31 ธ.ค.-7 ม.ค./
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พ.ย.-ธ.ค.
41,900
8,000
41,900
โปรดสอบถาม
95,000-140,000

ชั้นธุ รกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าตัว๋ ทั้งหมด รวมถึงเที่ยวบินภายใน
20,000
(BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วตุรกี (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
 รวมทิปสามรายการข้างต้น = USD54 หรื อเท่ากับประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรี ยกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในแต่ละโรงแรม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 21-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-20 วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน

ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

8 วัน แกรนด์ ตุรกี (ADB//ASR)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ ถา้ หิน 1 คืน)
ราคาทัวร์ 41,900 บาท
15-22 พ.ย./
6-13 ธ.ค./
26 ธ.ค.-2 ม.ค./
*29 ธ.ค.-5 ม.ค./
ลาดับที่

22-29 พ.ย./
4-11 ธ.ค./
5-12 ธ.ค./
7-14 ธ.ค./
8-15 ธ.ค.
25 ธ.ค.-1 ม.ค./
27 ธ.ค.-3 ม.ค./
28 ธ.ค.-4 ม.ค./
31 ธ.ค.-7 ม.ค./
*30 ธ.ค.-6 ม.ค. (*พักเดนิซลี่ แทนปามุคคาเล่) /

ชื่ อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์ โทรศัพท์

ห้ องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาทีแ่ ฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

