ว ันทีหนึง
19.00 น.

21.45 น.

ว ันทีสอง
04.10 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก
์ เมืองอิสต ันบูล ประเทศ
ตุรกี
(-/-/-)
ขอเชิญทุกท่านพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู
ทางเข ้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
& องบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อํ านวยความ
สะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คําแนะนํ าเพือ
& เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติอ ตาเติร ก
์ เมือ งอิส ต น
ั บู ล ประเทศตุ ร กี โดยสายการบิน Turkish Airlines
เทีย
& วบินที& TK65 (เทียวบินตรง)
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 9 ชวโมง
50 นาที บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก
์ เมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอ ังการ่า - สุสานอตาเติรก
์
(-/L/D)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก
์ เมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรกี
ั
นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถินชา้ กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชวโมง
**
ื& ตาม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมือ งอ ังการ่า (Ankara) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั&วโมง) เมือ งหลวงของประเทศตุรกี หรือ ที&ม ีชอ
ประวั ต ศ
ิ าสตร์ว่า Angora เป็ นเมือ งใหญ่ อั น ดั บ 2 รองจากเมือ งอิส ตั น บูล เมือ งอั งการาตั งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลาง

กลางว ัน

คํา
ว ันทีสาม
เชา้

ประเทศตุรกีบนทีร& าบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการา
เป็ นทีต
& ังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารท้องถิน)

นํ าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก
์ (Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุ สรณ์ส ถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึง& เป็ น
ผู ้นํ าในสงครามการกอบกู ้อิส รภาพของตุรกีห ลังสงครามโลกครังที& 1 ผู ้ก่อ ตังสาธารณรัฐ ตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็ น
สุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที& 2 ของตุรกี สุสานแห่งนีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร ้างขึนระหว่างปี ค.ศ. 19441953 มีความสําคัญกับประเทศเป็ นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ทีพ
& ม
ิ พ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมี
รูปสุสานอตาเติรก
์ แห่งนีเป็ นสัญลักษณ์ในธนบัตรอีกด ้วย
O เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน
่
นําคณะเข้าสูทพ
ี ัก Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเท่า ระด ับ 4 ดาว
ิ าร์ เมือ งอ งั การ่า - เมือ งค ป
ั ปาโดเจีย - เมือ งใต้ด น
ิ - เมือ งเกอราเม่ - พิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์ก ลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบ เขาอุซ ซ
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครืองประด ับ
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองค ัปปาโดเจีย (Cappadocia) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว& โมง 50 นาที) เป็ นบริเวณทีอ
& ยูร่ ะหว่าง ทะเล
ดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่วนหนึง& ของเส ้นทางสายไหม เส ้นทางค ้าขายแลกเปลีย
& นวัฒนธรรม
ทีท
& อดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพืนทีพ
& เิ ศษ ทีเ& กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ
& ประมาณ 3 ล ้านปี มาแล ้ว เกิด
จากลาวาทีพ
& ่นออกมา และเถ ้าถ่านจํ านวนมหาศาล กระจายไปทั&วบริเวณทับถมเป็ นแผ่นดินชันใหม่ขนมาจากนั
ึ
นกระแสนํ า ลม ฝน
แดด และหิมะ ได ้ร่วมด ้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อ นกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ
& ยๆ นั บแสน นั บล ้านปี จนเกิดเป็ นภูมป
ิ ระเทศประหลาด
แปลกตาน่าพิศวง ทีเ& ต็มไปด ้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ&า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึง& ดินแดนในเทพนิยาย จน
& คัปปาโดเจีย (Cappadocia) เป็ นชือ
& เก่าแก่
ชนพืนเมือ งเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่อ งไฟนางฟ้ า” (Fairy Chimney) โดยชือ
ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุน
่ แรกๆ ทีอ
& าศัยอยู่ในดินแดนแถบนี) แปลว่า “ดินแดนม ้าพันธุด
์ ”ี และในปั จจุบันนีก็ยังเลียงม ้ากันอยูบ
่ ริเวณนี
่ นอยู่ใต ้เมืองคัปปาโดเจียแห่งนี ถือเป็ นเมืองใต ้ดินโบราณทีใ& หญ่ทส
อีกทัง ยังมีเมืองใต ้ดินทีซ
& อ
ี& ุดในโลกก็ว่าได ้ เพราะทีเ& มืองใต ้ดิน
แห่งนีขุดลึกลงไปถึง 10 ชัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต ้ดินยังแบ่งซอยเป็ นห ้องย่อย เฉพาะทีเ& มืองคัปปาโดเจียมีเมืองใต ้
& มกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด ้วย ซึง&
ดินมากถึง 15 แห่งและถ ้ารวมทังเมืองอืน
& ๆด ้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชือ
ภายในเมืองใต ้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห ้องนอน ห ้องนํ า ห ้องครัว ห ้องหมักไวน์ ห ้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อนํ า บางห ้อง
เป็ นห ้องโถงกว ้างว่ากันว่าสามารถจุคนได ้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด ้วยความอัศจรรย์ใต ้พิภ พแห่งนี เมืองคัปปาโดเจีย จึง
O ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ. 1985 ได ้ขึนทะเบียนเมืองใต ้
ได้ร ับการขึน
ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานทีม
& รดกโลกอีกด ้วย
ิ (Underground City) เป็ นสถานทีท
& ผ
ี& ู ้นั บถือศาสนาคริสต์ใช ้หลบภัยชาวโรมัน ทีต
& ้องการทําลายร ้าง
นํ าท่าน เข้าชม เมืองใต้ดน
พวกนั บถือ ศาสนาคริสต์ เป็ นเมือ งใต ้ดินทีม
& ข
ี นาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน แต่ละชันมีความกว ้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ ทําเป็ นห ้องๆ
ห ้องนอน ห ้องนํ า ห ้องครัว ห ้องหมัก ไวน์ ห ้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อ นํ า บางห ้องเป็ นห ้องโถงกว ้างว่ากันว่าสามารถจุคนได ้
มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศทีด
& ี แต่อากาศค่อ นข ้างบางเบาเพราะอยู่ลก
ึ และทางเดินบางช่วงอาจค่อ นข ้างแคบจน
เดินสวนกันไม่ได ้ ควรใช ้ความระมัดระวังในการรับลงไปชม

กลางว ัน

คํา

O เมือง)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
่
นํ าท่านเดินทางสู เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็ นเมืองทีต
& ังอยูใ่ นอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย
ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตังอยู่ในบริเวณทีเ& ป็ นทีต
& ังถิน
& ฐานของผู ้คนมาตังแต่สมัยโรมัน และเป็ นทีท
& ช
ี& าวคริสเตียนยุคแรกใช ้ในการ
เป็ นทีห
& ลบหนีภัยจากการไล่ทําร ้ายและสังหารก่อนทีค
& ริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาทีไ& ด ้รับการประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ทีจ
& ะ
ื& เสียงในด ้านการทอพรม และ การผลิตเครือ
เห็นได ้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายทีต
& ังอยูใ่ นบริเวณนี เป็ นเมืองทีม
& ช
ี อ
& งเซรามิ
ื& เสียงโด่งดังไปทั&วโลก
กลําค่าแห่งหนึง& ทีม
& ช
ี อ
O ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
นํ าท่าน เข้าชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้ร ับการขึน
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ. 1985 ซึง& เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต
ี& ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถําเป็ นจํานวนมากเพือ
& สร ้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอน
ื& ทีไ& ม่เห็นด ้วยกับศาสนาคริสต์
่
ิ
นํ าท่านเดินทางสู หุบเขาอุซซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล ้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช ้เป็ นทีอ
& ยู่อ าศัย ซึง& หุบเขาดังกล่าวมีรู
ิ าร์ คือ บริเวณ
พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มอ
ื มนุษย์ไปเกือบทั&วทังภูเขา เพือ
& เอาไว ้เป็ นทีอ
& ยูอ
่ าศัย และถ ้ามองดีๆจะรู ้ว่าอุซซ
ิ าร์ ก็มไี ว ้ทําหน ้าทีเ& ป็ นป้ อมปราการทีเ& กิดขึนเองตามธรรมชาติเอาไว ้สอดส่องข ้าศึก
ทีส
& ูงทีส
& ุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั นในอดีตอุซซ
ยามมีภัยอีกด ้วย
นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครืองประด ับ
& เสียงโด่งดังไปทั&วโลก อิสระให ้
(Jewelly Factory) เพือ
& ให ้ท่านได ้ชมการสาธิตกรรมวิธก
ี ารผลิตสินค ้าพืนเมืองทีม
& ค
ี ุณภาพและชือ
ท่านได ้เลือกซือสินค ้าได ้ตามอัธยาศัย
O เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน

่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถําO ) หรือเทียบเท่า
ั
ั
ําหร ับค้างคืนทีโรงแรมถําO 1 คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่าน
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมภาระใบเล็
ก เพือแยกสมภาระส
เนืองจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถําO ในเมืองนีO จะไม่มล
ี ฟ
ิ ต์เพือให้บริการ **
ว ันทีสี
เชา้

กลางว ัน

เมืองค ัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ทีพ ักของกองคาราวานในสม ัยโบราณ – สวนดอกกุหลาบ - เมืองปามุคคาเล่
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่ นราคาท ัวร์ (Optional Tour) **
O บอลลูนชมความสวยงามของเมืองค ัปปาโดเจีย โปรแกรม
1. บอลลูน ท ัวร์ (Balloon Tour) ** สําหร ับท่านทีสนใจขึน
O บอลลูน เพือชมความ
เสริมพิเศษ จําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถินมาร ับไปขึน
O บอลลูน ประมาณ 30สวยงามของเมืองค ัปปาโดเจียในอีกมุมหนึงทีหาชมได้ยาก ใชเ้ วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึน
ั
้ า
O บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญ
45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชวโมง
ค่าใชจ
่ ยเพิมเติมในการขึน
O อยูก
ดอลล่าร์สหร ัฐ (USD.) ขึน
่ ับฤดูกาล โปรดทราบ ประก ันอุบ ัติเหตุทรวมอยู
ี
ใ่ นโปรแกรมท ัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
O บอลลูน และ เครืองร่อนทุกประเภท ด ังนนขึ
O อยูก
พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน
ัO น
่ ับดุลยพินจ
ิ ของท่าน **
o ท วั ร์ (Jeep Tour) ** สํ า หร ับท่ า นใดทีสนใจชมความสวยงามของเมือ งค ป
2. รถจีบ
ั ปาโดเจีย บริเ วณ ภาคพืOน ดิน
โปรแกรมจํา เป็ นต้อ งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้อ งถินมาร ับ เพือชมความสวยงาม
O ดิน ในบริเวณทีรถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใชเ้ วลาอยูบ
o ประมาณ
โดยรอบของเมืองค ัปปาโดเจียบริเวณภาคพืน
่ นรถจีบ
ั
้ า่ ยเพิมเติมในการนงรถจี
o อยูท
O อยูก
1 ชวโมง
ค่าใชจ
ั
บ
่ ี ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐ (USD.) ขึน
่ ับ
o
ฤดูกาล โปรดทราบ ประก ันอุบ ัติเหตุทรวมอยู
ี
ใ่ นโปรแกรมท ัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนงรถจี
ั
บ
O อยูก
ด ังนนขึ
ัO น
่ ับดุลยพินจ
ิ ของท่าน **
** คําแนะนํา **
O แพ็คเกจท ัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึง
- เนืองด้วยข้อกําหนดของเวลา ท่านจําเป็นต้องเลือกซือ
ั
- ท่านทีเมารถ กรุณ าทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึงชวโมงก่
อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้ห ัวหน้าท ัวร์
ทราบตงแต่
ัO
กอ
่ นว ันเดินทาง (ตงแต่
ัO
อยูป
่ ระเทศไทย เพือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)
- กิจกรรมนีO ไม่อนุญาตให้ผูท
้ เป
ี ็ นโรคห ัวใจขนรุ
ัO นแรง หรือ ต งครรภ์
ัO
เข้าร่วมโดยเด็ ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่
ว่ากรณีใดๆทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใr นการร ับผิดชอบทุกกรณี
- สําหร ับท่านทีไม่รว่ มในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจําเป็นต้องพ ักผ่อนรอคณะอยูท
่ โรงแรมที
ี
พ ัก
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั&วโมง 40 นาที) ซึง& เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซล
จุก ระหว่างทาง นํ าท่านแวะถ่ายรูป ทีพ ก
ั ของกองคาราวานในสม ัยโบราณ (Caravansarai) เป็ นสถานที&พั ก แรมของกอง
คาราวานตามเส ้นทางสายไหมและชาวเติรก
์ สมัยออตโตมัน
O เมือง)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั&วโมง 50 นาที) เมืองทีม
& น
ี ํ าพุเกลือแร่ร ้อนไหล
่
ทะลุขนมาจากใต
ึ
้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสูหน ้าผา จนเกิดผลึกกึง& สถาปั ตยกรรมสีขาวขึนสวยงาม
แปลกตา ระหว่างทางนํ าท่านเทีย
& วชม สวนดอกกุหลาบ (Rose Garden) ซึง& บริเวณเมืองนี เป็ นพืนทีล
& ม
ุ่ สลับกับภูเขารายล ้อม จึง
มีพนที
ื ใ& นการปลูกดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ สีสันสลับกันไปอย่างมากมาย ฤดูกาลทีด
& อกกุหลาบเบ่งบานเต็มทีจ
& ะอยูใ่ นช่วง
ปลายเดือ นเมษายน ถึง ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ของทุก ปี ท่านจะได ้เห็ นความสวยงามจากสีสันของดอกกุหลาบสลับกันไปตาม

คํา

ว ันทีห้า
เชา้

สายพันธุ์ ซึง& มองไปสุดสายตาตัดกับบรรยากาศของวิวเมือง มีความโดดเด่น สวยงามมาก ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยงาม
เหล่านี ได ้อย่างเต็มที&
O อยูค
(ปริมาณของดอกไม้จะมีมากน้อย ขึน
่ วามสภาพภูมอ
ิ ากาศและช่วงเวลาเดินทาง)
้ า่ ยท่านละ 10 USD *
* หากทีไม่สามารถเทียวสวนดอกกุหลาบได้ในทุกกรณี ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใr นการคืนค่าใชจ
O เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเท่า ระด ับ 4 ดาว
เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครืองหน ัง (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน เข้าชม ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ าพุเกลือแร่ร ้อนนีได ้ก่อ ให ้เกิดทัศนียภาพของนํ าตกสี
ขาวเป็ นชันๆหลายชันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให ้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ าเป็ นทางยาว ซึง& มีความ
& ร ้างล ้อมรอบบริเวณทีเ& ป็ นนํ าพุ
งดงามมาก บริเวณเดียวกันเป็ น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณทีส
& กันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมือ
เกลือ แร่ร ้อน ซึง& เชือ
& เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได ้ทํ าให ้เมือ งนีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียง
ซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั&วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอล
O ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ.
โล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต ้น ได้ร ับการขึน
1988

O เมือง)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมือ งคูซ าดาซี (Kusadasi) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 2 ชั&วโมง 50 นาที) เมือ งท่าเลีย บชายฝั& งทะเลของ
ื& เสียงเรือ
ประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนีเป็ นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค ้า เป็ นเมืองทีม
& ช
ี อ
& งการผลิตเครือ
& งหนังคุณภาพสูงส่งออกทั&วโลก
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ โรงงานผลิต เครืองหน งั (Leather Factory) ซึ&ง ประเทศตุ ร กีเป็ นประเทศที&ม ีฐ านการผลิต เครื&อ งหนั ง
คุณ ภาพสูงทีส
& ุดอันดั บต ้นๆของโลก ทั งยั งผลิตเสือหนั งให ้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีก ด ้วย
อิสระให ้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครือ
& งหนัง และ สินค ้าพืนเมืองตามอัธยาศัย
O เมือง)
คํา
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเท่า ระด ับ 4 ดาว
ว ันทีหก
เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิ ซุส - ห้องอาบนําO โรม ันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชาน ัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กาม ัม
- วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปี ยน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
(B/L/D)
เชา้
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
& ก
ี ารบํารุงรักษาไว ้เป็ นอย่างดีเมือ งหนึง& เคยเป็ นทีอ
& ยู่ของชาวโยนก
นํ าท่าน เข้าชม เมืองเอฟฟิ ซุส (Ephesus) เมืองโบราณทีม
(Lonia) จากกรีก ซึง& อพยพเข ้ามาปั กหลัก สร ้างเมือ งซึง& รุ่งเรืองขึนในศตวรรษที& 6 ก่อนคริส ต์กาล ต่อ มาถูกรุกรานเข ้ายึดครองโดย
พวกเปอร์เซีย และกษั ตริย ์อ เล็ ก ซานเดอร์ม หาราช ภายหลั ง เมื&อ โรมั น เข ้าครอบครองก็ ไ ด ้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึนเป็ นเมือ งหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน นํ าท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส
& องข ้างทางเต็มไปด ้วยซากสิง& ก่อสร ้างเมือ
& สมัย 2,000 ปี ทีแ
& ล ้ว
ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ ้งทีส
& ามารถจุผู ้ชมได ้กว่า 30,000 คน ซึง& ยังคงใช ้งานได ้จนถึงปั จ จุบันนี เข้าชม ห้องอาบนําO โรม ัน
& ังคงเหลือร่องรอยของห ้องนํ า ห ้องอบไอนํ า ให ้เห็นอยูจ
่ นถึงทุกวันนี นํ าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีระลึก กับ
โบราณ (Roman Bath) ทีย
& ติเบริอุส จู
หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็ นเลิศ สร ้างโดยติเบริอุส จูลอ
ิ ุส อาควิลา อุทศ
ิ ให ้กับบิดา ชือ
O ทะเบียนให้เป็นมรดก
ลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และได ้ฝั งโลงศพของบิดาทีท
& ํ าจากหินเอาไว ้ใต ้หอสมุดแห่งนี ได้ร ับการขึน
โลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ. 2015
O เมือง)
กลางว ัน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชาน ัคคาเล่ (Canakkale) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั&วโมง) ปั จ จุบั นเป็ นเมือ งที&มค
ี วามสํ าคัญ ทาง
ื& ว่า โบกาซี& (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนทีแ
ประวัตศ
ิ าสตร์ เดิมมีชอ
& คบทีส
& ุดกว ้าง 1.3
กิโลเมตร เนื&องจากตังอยู่บนจุดแคบทีส
& ุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล ้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั& งของ 2 ทะเลคือ ทะเล
มาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึง& ตังอยูร่ ม
ิ ทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็ นทีต
& ังของเมืองทรอย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์กาม ัม (Pergamum) ตังตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะ
นาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด ้านเหนือ ของแม่นําไคซูส ซึง& เป็ นเมืองโบราณของกรีก ทีม
& ค
ี วามสําคัญของ
O ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ. 2014 ซึง& มี
พวกเฮเลนนิสติก ได้ร ับการขึน
สถานทีส
& ําคัญแต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึง& เป็ นทีข
& นานนามถึงประหนึง& ดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง
สวรรค์ บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปั จจุบันนีเหลือ แต่ส่วนฐาน
เท่ า นั น แท่ น บู ช าถูก นํ า ไปเก็ บ รัก ษาไว ้ในพิพ ิธ ภั ณ ฑ์เปอร์ก ามั ม ที&เมือ งเบอร์ล ิน ประเทศเยอรมั น ชม โรงละครอะโครโปลิส
ั ทีส
(Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครทีช
& น
& ุดในโลก ตังอยูใ่ นทําเลทีส
& วยงามทีส
& ด
ุ จุผู ้ชมได ้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส
&
แปลว่า นครบนทีส
& ูง ซึงเป็ นโครงสร ้างฐานในการป้ องกันเมืองของอาณาจัก รกรีก และโรมัน ซึง& ผู ้ตังถิน
& ฐานในสมัยนั นมัก เลือ กทีส
& ูง
ซึง& มักจะเป็ นเนินเขาทีด
& ้านหนึง& เป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเ& ติบโตรุง่ เรืองอยูบ
่ นทีร& าบเบืองล่างทีร& ายล ้อม
ป้ อมปราการเหล่านี
O เมือง)
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน
คํา
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเท่า ระด ับ 4 ดาว
กลางว ัน

ว ันทีเจ็ด

เชา้

เมืองชาน ัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือก ัลป์ลิโพลี - นงเรื
ั อเฟอร์รข้
ี ามฟากช่องแคบดาร์
่
ดะแนลล์ จากฝังเมืองชาน ัคคาเล่ สู เมืองอิสต ันบูล - เมืองอิสต ันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา ค ัดดิซ ึ - จ ัตุร ัสท ักษิม
(B/-/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ื& เสียงเล่าขายสืบต่อกันมาตังแต่ในอดีต ถูกสร ้างขึนมาประมาณ 4,000 ปี ทีแ
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองทีม
& ช
ี อ
& ล ้ว
O ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ. 1998
ได้ร ับการขึน
ื& เสียงโด่งดังมากทีส
นํ าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีระลึก กับ ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม ้าไม ้ทีม
& ช
ี อ
& ุด
จากมหากาพย์ภาพยนตร์เรือ
& ง ทรอย (Troy) ทีช
& าวกรีกใช ้อุบายส่งม ้าไม ้ให ้เมืองทรอยเพือ
& เป็ นของกํานั ล แต่ความจริงแอบบรรจุคน
มาในม ้าไม ้เพือ
& เข ้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให ้ทหารเข ้ามาตีตัวเมืองจนทํ าให ้เมือ งทรอยล่มสลาย ซึง& เปรียบเสมือ นสัญลัก ษณ์อัน
ชาญฉลาดด ้านกลการศึกของนักรบโบราณ
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือก ัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพือ
& นงเรื
ั อเฟอร์รข้
ี ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝังเมืองชาน ัค
คาเล่ สู่ เมือ งอิส ต น
ั บู ล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 1
ชัว& โมง 30 นาที)
นํ าท่ านเดิน ทางสู่ เมือ งอิส ต น
ั บู ล (Istanbul) เป็ นเมือ งที&ม ีค วามสํ าคั ญ ที&สุ ด ของประเทศตุรกี มีป ระวั ต ศ
ิ าสตร์ย าวนานหลาย
ศตวรรษตังแต่ก่อ นคริส ตกาล มีทําเลทีต
& ังอยู่บริเวณช่อ งแคบบอสฟอรัส ซึง& ทํ าให ้อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก
ทีต
& ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั& ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั& งอนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสาน
ทัง 2 ทวีป ทําให ้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์พเิ ศษ อีกทังพืนทีป
& ระวัตศ
ิ าสตร์แห่งอิสตันบูล ฝั& งทวีปยุโรป ได้ร ับ
O
การขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือปี ค.ศ. 1986

นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสติคลา ค ัดดิซ ึ (Istiklal Caddesi) และ จ ัตุร ัสท ักษิม (Taksin Square) ถนนสายนีเรียกได ้
ว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร ้านค ้ามากมาย ตังแต่ของทีร& ะลึก , ร ้านอาหารพืนเมืองหรือแม ้แต่ร ้านอาหารทะเล อีกทังยัง
มีร ้านหนั งสือ , ร ้านชา กาแฟ และไอศกรีมตลอดถนนสายนี และยังมีแทรมป์ (Tram) โบราณ ให ้นั& งเล่นชมวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยู่ของ
ชาวเมืองอิสตันบูล ถนนนีใช่วา่ จะมีแต่คนเดินตอนกลางวันเท่านัน พอตกกลางคืนจะเห็นร ้านตามตรอกซอยเล็กๆเปิ ดเพลงเสียงดังกึง&
บาร์ มีทังนั กท่องเทีย
& วและคนหนุ่มสาวตุรกีมานั& งพบปะสังสรรค์ เต็มแน่นแทบทุกร ้าน เรียกว่าเป็ นจุดนั ดพบยอดนิยมของชาวเมือ ง
เลยก็วา่ ได ้
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คํา เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทียว **
่
นําคณะเข้าสูทพ
ี ัก Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเท่า ระด ับ 4 ดาว
ว ันทีแปด
เมืองอิสต ันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอร ัส - พระราชว ังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีนําO เงิน - ฮิปโปโด
์ าซาร์ - ร้านเตอร์กช
รม - วิหารเซนต์โซเฟี ย - สไปซบ
ิ ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก
์ เมืองอิสต ันบูล ประเทศ
ตุรกี
(B/-/-)
เชา้
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ข้อกําหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหร ับการเข้าชมสุเหร่า และ จําเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**
O แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่ร ัดรูป และเตรียมผ้าสําหร ับคลุมศีรษะ
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสือ
O แขนยาว ไม่ร ัดรูป
สุภาพบุรษ
ุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ
& มทะเลดํ า (The
นํ าท่ าน ล่อ งเรือ ชมความสวยงามของช่อ งแคบบอสฟอร ัส (Bosphorus Cruise) ซึง& เป็ นช่อ งแคบที&เชือ
Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว ้างเริม
& ตังแต่ 500 เมตร จนถึง 3
กิโลเมตร ช่องแคบนี ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึง& นอกจากความสวยงามแล ้ว ช่องแคบ
บอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุท ธศาสตร์ทส
ี& ําคัญยิง& ในการป้ องกันประเทศตุรกีอก
ี ด ้วย ขณะล่องเรือท่านจะได ้เพลิดเพลินกับทัศนียภ
์ าพอัน
สวยงามของริมฝั& งช่องแคบแห่งนี ไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกี
ทังหลาย ระหว่างล่องเรือ นํ าท่าน ผ่านชม และ ถ่ายรูปเป็นทีระลึก กับ พระราชว ังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace)
สร ้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใช ้เวลาสร ้างถึง 30 ปี สร ้างด ้วยหินอ่อนทังหลัง ด ้วยศิลปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตังอยูร่ ม
ิ ชายฝั& งทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั& งทวีปยุโรป บริเวณ
ิ
รอบนอกประดับ ประดาด ้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬกา อุทยานดอกไม ้ นํ าพุ สระนํ า รูปปั น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว ้อย่างลงตัว
& ชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิง&
น่าชืน
นํ าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีระลึก กับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิง& ก่อสร ้างจากสมัยกรีกซึง& ใช ้เป็ นสนามแข่งม ้า และการแข่งขัน
ขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคํ าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปั จ จุบันถูกนํ าไปใช ้ในภาษาฝรั&งเศสด ้วย หมายถึง การแข่งขันม ้าใจ
กลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายทีเ& หลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโน
เปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปั จจุบัน แม ้จะยิง& ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร ้างขึนระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง
เสา 3 ต ้น คือ เสาคอนสแตนตินที& 7 (Column of Constantine VII) สร ้างเมือ
& ไหร่ไม่มใี ครทราบ แต่บรู ณะเมือ
& ศตวรรษที& 10 เสาต ้น
& ว่าสร ้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล ้วถูกขนย ้ายมาตังทีน
ที& 2 คือ เสางู ทีเ& ชือ
& เี& มือ
&
ศตวรรษที& 4 ปั จจุบันเหลือ เพียงครึง& ต ้น และเสาต ้นสุดท ้ายคือ เสา อิยป
ิ ต์ หรือ เสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สร ้างในช่วง
ก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะ
ของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร ้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก ้อนเดียว ฐานของเสาจะกว ้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึนสู่ยอด
& ้าน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือ นปิ รามิด และมัก นิยมหุ ้มหรือ เคลือ บด ้วยโลหะ เช่น ทองคํ า เหล็ ก
ด ้านบนเป็ นแท่งสีเ& หลีย
& มสีด

20.15 น.

ว ันทีเก้า
09.50 น.

หรือ ทองแดง เป็ นต ้น เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะทีม
& ต
ี ้นกําเนิดจากอียป
ิ ต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่งเส ้นทางสูว่ ห
ิ ารเทพ
เจ ้า ปกติจะนิยมสร ้างขึนเป็ นคู่ ตังอยู่ ณ บริเวณทางเข ้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที& วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็ นต ้น บริเวณรอบๆเสา
โอเบลิส ก์จ ะแกะสลั ก เป็ นร่อ งลึก ด ้วยอั ก ษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู ้สร ้าง และเรือ
& งราวของการสร ้างเพื&อ บูชาเทพเจ ้า
ิ ธิข
ดังนั น เสาโอเบลิส ก์จงึ เป็ นเสมือ นหนึ&งเสาอนุ สรณ์ บ่งบอกถึงนั ยยะแห่งทีต
& ังของสถานที&สําคัญ หรือสถานที&ศัก ดิส
w ท
w องอียป
ิ ต์
โบราณ
& เดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที& 1 (Sultan Ahmed Mosque) การ
นํ าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนําO เงิน (Blue Mosque) หรือ ชือ
เข ้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต ้องถอดรองเท ้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็ นการเคารพสถานที& ถ่ายรูปได ้ ห ้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทํา
กิรย
ิ าให ้สํารวม สุเหร่านีสร ้างในปี 2152 เสร็จ ปี 2159 (1 ปี ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ ดสินพระชนม์ด ้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียก
& สุเหร่าสี
สวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให ้ผู ้นํ าศาสนาขึนไปตะโกนร ้องเรียกจากยอด เพือ
& ให ้ผู ้คนเข ้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชือ
&
นํ าเงินภายในประดับด ้วยกระเบืองสีฟ้ าจากอิซ นิค ลวดลายเป็ นดอกไม ้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน เป็ นต ้น ตกแต่งอย่าง
วิจต
ิ รตระการตา ภายในมีทใี& ห ้สุลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน ้าต่าง 260 บาน สนามด ้านหน ้าและ
ด ้านนอกจะเป็ นทีฝ
& ั งศพของกษั ตริยแ
์ ละพระราชวงศ์และจะมีสงิ& ก่อสร ้างทีอ
& ํ านวยความสะดวกให ้กับประชาชนทั&วไป เช่น ห ้องสมุด
โรงพยาบาล โรงอาบนํ า ทีพ
& ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเี รีย (Kulliye)
นํ า ท่ า น ถ่ า ยรูป เป็ นทีระลึก กั บ วิห ารเซนต์โ ซเฟี ย (St. Sophia) หรือ สุ เหร่า ฮาเกีย โซเฟี ย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ&ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร ้างในสมัยพระเจ ้าจั สติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหิน
อ่อน ภายในติดกระจกสี เมือ
& เติรก
์ เข ้าครองเมือ ง ได ้เปลีย
& นโบสถ์นี&ให ้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงทีป
& ูด ้วยโมเสก
เป็ นรูปพระเยซูคริส ต์และสาวก ภายหลังทางการได ้ตกลงให ้วิหารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ทวี& ันนีคงบรรยากาศของความเก่า
ขลังอยู่เต็มเปี& ยม โดยเฉพาะโดมทีใ& หญ่ทส
ี& ุดเป็ นอันดับ 4 ของโลกซึง& มีพนที
ื โ& ล่งภายในใหญ่ท ส
ี& ุดในโลก ก่อสร ้างด ้วยการใช ้ผนั ง
่ นแทนการใช
้เสาคํายันทั&วไป นับเป็ นเทคนิคการก่อสร ้าง ทีถ
เป็ นตัวรับนํ าหนักของอาคารลงสูพ
ื
& อ
ื ว่าลําหน ้ามากในยุคนัน (ถือเป็ นหนึง&
ในเหตุผลสําคัญทีท
& ําให ้วิหารฮาเกีย โซเฟี ย ได ้รับการยกย่องให ้เป็ น 1 ใน 7 สิง& มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
์ าซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครือ
& งเทศตังอยู่ใกล ้กับสะพานกาลาตา ทีน
& ี&ถอ
ื เป็ นตลาดในร่มและ
นํ าท่านเดินทางสู่ สไปซบ
เป็ นตลาดทีใ& หญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร ้างขึนตังแต่ชว่ งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ นส่วนหนึง& ของศูนย์การค ้าเยนี คามี สินค ้าที&
จําหน่ายส่วนใหญ่คอ
ื เครือ
& งเทศเป็ นหลัก นอกจากนียังมีถั&วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึง นํ ามันมะกอก ไปจนถึงเสือผ ้าเครือ
& งประดับอีก
ด ้วย
& ของประเทศตุรกี ซึง& คนท ้องถิน
นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กช
ิ ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึนชือ
& เรียกกัน
ว่าโลคุม (Lokum) เป็ นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป
& ระกอบขึนจากแป้ งและนํ าตาล มักจะมีอัลมอนด์ ถั&วพิสทาชิโอ วอลนั ท และแมคคา
ี มพูเข ้ม แต่ก็ดจ
เดเมียผสมเข ้าไปด ้วย โดยส่วนมากหน ้าตาจะมีสช
ู างลงไปทันทีเมือ
& เสิรฟ
์ กับนํ าตาลไอซิง& ทีค
& ลุกเคล ้าประหนึง& แป้ งฝุ่ น
มีรสหวาน สอดแทรกด ้วยความกรอบและมันของถั&วคุณภาพดี ชาวตุรกีนย
ิ มทานคูก
่ ับชาร ้อน หรือ ชากลิน
& แอ๊ปเปิ ล
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก
์ เมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรกี
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คํา เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทียว **
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย
& วบิน
ที& TK64 (เทียวบินตรง)
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 9 ชวโมง
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

04 – 12 พฤษภาคม 2562

04MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
11MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

27,999

27,999

09 – 17 พฤษภาคม 2562

09MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
16MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

27,999

11 – 19 พฤษภาคม 2562

11MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
18MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

12 – 20 พฤษภาคม 2562

พ ักเดียว
เพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตว€ ั

27,999

9,000

14,999

27,999

27,999

9,000

14,999

27,999

27,999

27,999

9,000

14,999

12MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
19MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

13 – 21 พฤษภาคม 2562

13MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
20MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

18 - 26 พฤษภาคม 2562

18MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
25MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

19 – 27 พฤษภาคม 2562

19MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
26MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

22 – 30 พฤษภาคม 2562

22MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
29MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

24 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562

24MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
31MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

25 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562

25MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
01JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

29 พ.ค. - 06 มิ.ย. 2562

29MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
05JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

30 พ.ค. - 07 มิ.ย. 2562

30MAY TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
07JUN TK68 IST-BKK 01.25-15.00+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

31 พ.ค. - 08 มิ.ย. 2562

31MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
07JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

01 – 09 มิถน
ุ ายน 2562

01JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
08JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

05 – 13 มิถน
ุ ายน 2562

05JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
12JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

06 – 14 มิถน
ุ ายน 2562

06JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
14JUN TK68 IST-BKK 01.25-15.00+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

07 – 15 มิถน
ุ ายน 2562

07JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
14JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

09 – 17 มิถน
ุ ายน 2562

09JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
16JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

12 – 20 มิถน
ุ ายน 2562

12JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
19JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

13 – 21 มิถน
ุ ายน 2562

13JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
20JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

16 – 24 มิถน
ุ ายน 2562

16JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
23JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

19 – 27 มิถน
ุ ายน 2562

19JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
26JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

20 – 28 มิถน
ุ ายน 2562

20JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
27JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

21 – 29 มิถน
ุ ายน 2562

21JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
28JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

23 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562

23JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
30JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

27 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2562

27JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
04JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

29,999

29,999

29,999

9,000

16,999

28 มิ.ย. - 06 ก.ค. 2562

28JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
05JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทียวบิน

29 มิ.ย. – 07 ก.ค. 2562

29JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
06JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

30 มิ.ย. - 08 ก.ค. 2562

30JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
07JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

28,999

28,999

28,999

9,000

15,999

** อ ัตรานีO ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน **
** อ ัตราค่าบริการ สําหร ับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านทีต้องออกตว€ ั ภายใน (เครืองบิน ,รถท ัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ัO อนทําการออกตว€ ั เนืองจากสายการบิน
อาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
O ไป ในแต่ละคณะ กรณีทมี
** สําหร ับอ ัตราค่าบริการนีO จําเป็นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึน
ี ผเู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีกําหนด ทาง
O เพือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใr นการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิมขึน
ต้องการ) **

ึ ษารายละเอียด ทงหมดก่
** ทางบริษ ัทขอความกรุณาให้ทา
่ นศก
ัO
อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีรO วม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
& งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลีย
& นแปลง (Upgrade) หรือ เปลีย
& นแปลง วันเดินทาง
กลับ (Change Date) ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
ค่าภาษี นํามัน ภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
& ี
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
& งบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
& งบิน
ได ้ ท่านละ 1 ชิน โดยมีนําหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร& ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ
& ักระดับมาตราฐานตามทีร& ายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี& รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี านเท
รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
& ๆ ทีท
& ําให ้โรงแรมตามรายการทีร& ะบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิw ในการปรับเปลีย
& นโรงแรมทีพ
& ัก ไปเป็ นเมือ ง
ใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ค่าเข ้าชมสถานทีต
& า่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน
ค่าอาหารตามทีร& ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใw นการปรับเปลีย
& นได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
& นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือประกันเพิม
& เพือ
& คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ& ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไO ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร& ะบุ เช่น ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครือ
& งดืม
& ทีส
& ั&งเพิม
& นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ& ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้าทัวร์กอ
่ น
การใช ้บริการทุกครัง)
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
& 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
& ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน คนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ัO
ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,640
O า
บาท (THB) รวมไปถึงเด็ กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็ กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ัO ท
่ นสามารถให้มากกว่านีไO ด้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
ค่าธรรมเนียมการยืน
& ขอวีซ ่า กรณี ผู ้เดินทางที&ถอ
ื หนั งสือ เดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนั งสือ เดินทางไทย) อัตราค่าบริก าร และ การขอวีซ ่า กรุณ า
ติดต่อกับเจ ้าหน ้าทีเ& ป็ นกรณีพเิ ศษ เพือ
& ขอคําแนะนํ าในการยืน
& คําร ้องขอวีซา่

เงือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
1.

2.

นั ก ท่ อ งเที&ย วหรือ เอเย่น ต์ กรุณ าทํ าการจองล่ว งหน้าอย่า งน้อ ย 45 ว ัน ก่อ นการเดิน ทาง พร้อ มชํ า ระเงิน ม ัดจํา ท่า นละ
20,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง& หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทํ าจองวันที& 1 กรุณาระเงินมัดจํ า ส่วนนีภายในวันที& 2 ก่อ นเวลา 14.00 น.
เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจํ าตามเวลาทีก
& ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจํ าเป็ นต ้องเช็คทีว& ่างและทํ าจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง กรณีทค
ี& ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใw นการให ้สิทธิล
w ูกค ้าราย
ถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
& ํารายการจองเข ้ามาตามลําดับ เนือ
& งจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี& ั&งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทํ าในวันเวลาทํ าการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึง ศุก ร์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขัตฤกษ์ ทรี& ัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

2.1
2.2
2.3

3.
4.

5.
6.

กรณี ท น
ี& ั ก ท่อ งเทีย
& วหรือ เอเย่นต์ต ้องการขอยกเลิก การเดินทาง หรือ เลือ
& น หรือ เปลีย
& นแปลง การเดินทาง นั ก ท่อ งเทีย
& วหรือ เอเย่นต์ (ผู ้มี
& ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ
รายชือ
& ริษัทอย่างใดอย่างหนึง& เพือ
& ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
& ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์
กรณีนักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
หรือ เดินทางมาทีบ
& ริษัท อย่างใดอย่างหนึ&ง เพือ
& ลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํ านาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผู ้เดินทาง) พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทังหมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
& ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
& นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
้ า
O ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ
แจ้งยกเลิก 30 ว ัน ขึน
่ ยท งหมด
ัO
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
หนึง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใr นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 60 ว ัน **
้ ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด ทาง
้ า
ี ค ่าใชจ
แจ้งยกเลิก 16-29 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าใช จ
่ ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณี ท มี
้ า่ ยเพิม ทีเกิดขึน
O จริงทงหมด
บริษ ัทขอสงวนสิทธิใr นการเรียกเก็บค่าใชจ
ัO
**
้ า่ ยทงหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใr นการเรียก ไม่คน
ื ค่าใชจ
ัO
** ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ& ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
& ําระแล ้วเนื&องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเทีย
& วให ้แก่นักท่องเทีย
& ว เช่น การ
สํารองทีน
& ั&งตั•วเครือ
& งบิน การจองทีพ
& ัก เป็ นต ้น **
การเดินทางทีต
& ้องการันตีมัดจํ าหรือ ซือขาดแบบมีเงือ
& นไข หรือเทีย
& วบินเหมาลํ า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
สําหรับอัตราค่าบริการนี จํ าเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี& ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก
& ําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใw นการยกเลิก เลือ
& น หรือ เปลีย
& นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
& ขึน เพือ
& ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนั กท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ท ราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ& ม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อ นการเดินทางสําหรับประเทศทีม
& วี ซ
ี ่า แต่หากทางนั กท่อ งเทีย
& วหรือเอเย่นต์ทุก ท่านยินดีท จ
ี& ะชําระค่าบริการเพิม
& จากการทีม
& น
ี ั ก ท่องเทีย
& วร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
& างบริษัทกําหนดเพือ
& ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี& ะให ้บริการและดําเนินการต่อไป
ในกรณีทล
ี& ก
ู ค ้าดําเนินการยืน
& วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไw ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี& ก
ู ค ้าชําระมาแล ้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง& ยกเว ้นในกรณีท ี&
วีซา่ ไม่ผา่ นการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนทางบริ
ี
ษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ& กิดขึนจริงทังหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรี& ัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทํ า
การของทางบริษัท

ํ ค ัญเกียวก ับ โรงแรมทีพ ัก ทีท่านควรทราบ
ข้อมูลสา
1.

2.
3.
4.

เนื& อ งจากการวางแผนผั ง ห อ
้ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึง อาจทํ า ให ห
้ อ
้ งพั ก แบบห อ
้ งเดี& ย ว (Single) , ห อ
้ งพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
(Twin/Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยูค
่ นละชันกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง& ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจํ าเป็ นต ้องแยก
ห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
& ว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใw นการเรียกเก็บค่าบริการเพิม
&
ตามจริงทีเ& กิดขึนจากนักท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
& งปรับอากาศ เนือ
& งจากอยูใ่ นแถบทีม
& อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ํ&า
กรณีทม
ี& งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใw นการปรับเปลีย
& นหรือ
ย ้ายเมืองเพือ
& ให ้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม
& ล
ี ักษณะเป็ นอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) ห ้องทีเ& ป็ นห ้องเดีย
& วอาจเป็ นห ้องทีม
& ข
ี นาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี ่างอาบนํ า
ซึง& ขึนอยูก
่ ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ํ ค ัญเกียวก ับ สายการบิน ทีท่านควรทราบ
ข้อมูลสา
1.

2.
3.

4.

เกีย
& วกับทีน
& ั&งบนเครือ
& งบิน เนือ
& งจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใw นการเลือกที&
นั& งบนเครือ
& งบินทุก กรณี แต่ท างบริษัทจะพยายามให ้มากทีส
& ุด ให ้ลูก ค ้าผู ้เดินทางทีม
& าด ้วยกัน ได ้นั& งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
& ุดเท่าที&จ ะ
สามารถทําได ้
กรณี ท ท
ี& ่านเป็ นอิส ลาม หรือ แพ ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให ้ชัดเจนในขันตอนการจอง กรณี ท ี&แจ ้งล่วงหน ้าก่อ น
เดินทางกะทันหัน อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
& เพือ
& ชําระกับเมนูใหม่ทต
ี& ้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
บั ต รโดยสารโดยเครือ
& งบิน ไป-กลั บ พร ้อมคณะ ชันประหยั ด (Economy Class) กรณี ต ้องการ Upgrade เป็ น ชันธุร กิจ
(Business Class) กรุณ าติดต่อ เจ ้าหน า้ ที&เป็ นกรณี พ เิ ศษ กรณี นี ควรแจ ้งล่วงหน า้ ก่อ นทางบริษั ทฯ ออกบั ต รโดยสาร พร ้อมคณะ ชันประหยั ด
(Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อ นออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร ้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) เรียบร ้อยแล ้ว บาง
กรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้ โดยทังนีการตัดสินใจ ขึนอยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
& ายการบินเป็ นสําคัญ
บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้ เนือ
& งจากเป็ นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั•วกรุป
๊ ราคาประหยัดทีส
& ด
ุ )

เงือนไข และ ข้อควรทราบอืนๆ ทวไป
ั
ทีท่านควรทราบ
1.
2.

ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
& การท่องเทีย
& วเท่านัน
ทัวร์นีขอสงวนสิท ธิส
w ํ าหรับผู ้เดินทางทีถ
& อ
ื หนั งสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีนําตาล / เลือ ดหมู) เท่านั น กรณีท ี&ท่านถือ หนั งสือ เดินทางราชการ
(หน ้าปกสีนําเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
& การท่องเทีย
& ว โดยไม่ม ี
& มโยงเกีย
จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
& วกับการขออนุญาตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
& ๆ หากไม่ผา่ นการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่าน
ตรวจคนเข ้าเมือ ง ทั งฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข ้าไม่ว่ากรณี ใ ดก็ ต าม ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิwในการไม่รับ ผิด ชอบความ
ผิดพลาดทีจ
& ะเกิดขึนในส่วนนี และ ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีร& ะบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไw ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมดให ้แก่
ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีร& ะบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออก
เมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไw ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
& นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ
& เลขทีห
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไw ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
& นั งสือเดินทาง เลขทีว& ซ
ี า่ และ
อืน
& ๆ เพือ
& ใช ้ในการจองตั•วเครือ
& งบิน ในกรณีทน
ี& ั กท่องเทีย
& วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระ
เงินมัดจําหรือส่วนทีเ& หลือทังหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใw นการเปลีย
& นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
& ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันที&
เดินทางจริงของประเทศทีเ& ดินทาง ทังนี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไw ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ& พิม
& ขึนของนั กท่องเทีย
& วทีไ& ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญ หายหรือ เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
& นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
& เป็ นต ้น
7. อัตราค่าบริก ารนีคํ านวณจากอัตราแลกเปลีย
& นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
& างบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิใw นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
& ขึน ในกรณีทม
ี& ก
ี ารเปลีย
& นแปลงอัตราแลกเปลีย
& นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั•วเครือ
& งบิน ค่าภาษี นํามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
& นแปลงเทีย
& วบิน ฯลฯ ทีท
& ําให ้ต ้นทุนสูงขึน
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัท
กํากับเท่านัน
9. นั ก ท่อ งเทีย
& วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี& กีย
& วข ้องกับทางบริษัท
่
อาทิเช่น วีซ าไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ& ม่ส ามารถควบคุมได ้ นอกเหนือ การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที&
บริษัทยังไม่ได ้ชําระแก่ทางคูค
่ ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชําระตามข ้อตกลงแก่คค
ู่ ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
10. กรุณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที&จะนํ าติดตัวขึนเครือ
& งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุก ชินไม่เกิน 1,000
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง& มีซป
& รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิง& ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก
& ําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ& หลดใต ้ท ้องเครือ
& งบิน
เท่านัน
11. สิง& ของที&ม ีลัก ษณะคล ้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตั ด เล็ บ มีด พก แหนบ อุป กรณ์ ก ฬ
ี าฯ จะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่แ ละฝากเจ ้าหน า้ ที&โหลดใต ้ท ้อง
เครือ
& งบินเท่านัน
12. คณะทั วร์นี เป็ นการชํ าระค่าใช ้จ่ายทั งหมดแบบผูก ขาดกับ ตัวแทนบริษั ทที&ได ้รับการรับ รองอย่างถูก ต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง& บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็ นต ้องท่องเทีย
& วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั นๆ กรณีทท
ี& ่านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง& ไม่วา่ กรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
& เติมขึนตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใw นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที&
เกิดขึนจริงทังหมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี& กิดเหตุการณ์นขึ
ี น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

