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NT056
ทวัรต์รุก ีอสิตนับูล ปามคุคาเล ่คปัปาโดเกยี 8 วัน 5 คนื (TK)
ทัวรต์รุก ี, 8 วัน 5 คนื ,

CANAKKALEIRIS HOTEL  , PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL  , KUSADASI CHARIMA HOTEL  ,
CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL  , ANKARA BERA HOTEL

อสิตนับูล - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - ฮปิโปโดรม - พระราชวงัทอปกาปึ - เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย
วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ - รา้นขนม TURKISH DELIGHT - เมอืงคูซาดาซ ึ- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส

บา้นพระแมม่าร ี- ปามคุคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ - เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า
คปัปาโดเกยี - ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง - นครใตด้นิ - เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - หบุเขาอุซซิาร ์

เมอืงองัการา่ - ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

18.00 น. / 19.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 สายการบนิ TURKIST AIRLINE
เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ซงึมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น

21.45 น. / 23.25 น.



เหริฟ้าสู ่กรุงอสิตนับูล โดย สายการบนิ TURKIST AIRLINE เทยีวบนิท ีTK65/TK69 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

หมายเหต ุ: เนืองจากเทยีวบนิขาไปมตีาราง 2 เทยีวบนิ กรุณาสงัเกตเุทยีวบนิทแีน่นอนในตารางกําหนดวัน เวลา และราคา ทา้ยโปรแกรม
เพอืความถูกตอ้งกอ่นการจองทัวรแ์ละชําระเงนิ

วนัท ี2
อสิตนับูล - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - ฮปิโปโดรม - พระราชวงัทอปกาปึ - เมอืงชานคัคาเล่

04.00 น. / 05.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอสิตนับูล หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

**ขอ้กําหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สําหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จําเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม**
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสอืแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูป และเตรียมผา้สําหรับคลมุศรีษะ
สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสอืแขนยาว ไม่รัดรูป

จากนันนําทกุทา่นชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถอืเป็นสเุหร่าทมีสีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2
จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดังเดมิ
ถอืวา่เป็นมัสยดิทใีหญ่ทสีดุในตรุก ีสามารถจคุนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616
โดยตังชอืตามสลุตา่นผูส้รา้งซงึก็คอื Sultan Ahmed นันเอง

จากนันนําทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มต หรือ ฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาวโรมัน
จดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทยีวเมอืงเกา่ สรา้งขนึในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิุสเซเวรุสเพอืใชเ้ป็นทแีสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง
ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขนึตรงกลางเป็นทตัีงแสดงประตมิากรรมตา่งๆ
ซงึสว่นใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทแีหง่นีใชเ้ป็นทจัีดงานพธิแีตใ่นปัจจบัุนเหลอืเพยีงพนืทลีานดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มต
ซงึเป็นทตัีงของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอืเสาทสีรา้งในอยีปิตเ์พอืถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิท ี3 ถูกนํากลับมาไวท้อีสิตันบลูเสาตน้ทสีอง คอื เสางู
และเสาตน้ทสีาม คอืเสาคอนสแตนตนิท ี7

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทกุทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)
ตังอยู่ในเขตเมอืงเกา่ซงึถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตังแตปี่ ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ
สรา้งขนึโดยสลุตา่นเมหเ์มตท ี2 ในปี ค.ศ.1459 บนพนืทกีวา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจํานวนมาก ณ
จดุทสีรา้งพระราชวังแหง่นีสามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน
ในชว่งทเีจรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหง่นีมรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสพัีนกวา่คน
นําทา่นเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรง ทเีป็นทจัีดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครืองใชส้ว่นพระองคเ์ครืองเงนิตา่งๆมากมาย

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงชานคัคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย - วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ - รา้นขนม TURKISH DELIGHT - เมอืงคซูาดาซึ

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังจากนําทา่นแวะถ่ายรูปเพอืชม มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย ซงึเปรียบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ
ซงึเป็นสาเหตทุทํีาใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้
เป็นสงครามทสํีาคัญตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหวา่งกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสบิปี
กองทัพกรีกก็ไดค้ดิแผนการทจีะตกีรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจํ้าลองขนาดยักษ์ทเีรียกวา่มา้ไมเ้มอืงทรอย
โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซอ่นตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมอืนเป็นของขวัญและสญัลักษณ์วา่ชาวกรีกยอมแพส้งคราม
และไดถ้อยทัพออกหา่งจากเมอืงทรอย ชาวทรอยเมอืเห็นมา้โทรจันก็ตา่งยนิดวีา่กองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้
ก็ทําการเข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมอืง แลว้ทําการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่ เมอืชาวทรอยนอนหลับกันหมด
ทหารกรีกทซีอ่นตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ทําการเปิดประตเูมอืงใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมอืงแลว้ก็สามารถยดึเมอืงทรอยได ้
กอ่นทจีะทําการเผาเมอืงทรอยทงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(KUSADASI) (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชวัโมง)
เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญทางการคา้อกีเมอืงหนงึของตรุกทีเีป็นสถานทตัีงของโบราณสถานทสํีาคัญสงิมหัศจรรยย์ุคโบราณ

จากนันนําทา่นชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยย์ุคโบราณ
ทปัีจจบัุนเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยงิใหญ่ในอดตีได ้

แวะถ่ายรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE)
สาวกของพระเยซคูรสิตท์อีอกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทัวดนิแดนอนาโตเลยีหรือประเทศตรุกใีนปัจจบัุน 
จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูป มสัยดิอสิอสิ เป็นหนงึในตัวอย่างทดีแีละสําคัญทสีดุซงึสะทอ้นถงึจดุสนิสดุของยุคจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิต์
ค.ศ. 1400 นอกจากนีมัสยดิแหง่นียังเป็นทปีระทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกัส มัสยดิ Isa bey กอ่ตังขนึบนเนนิเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk
ทมีองเห็นพนืทแีละม ีharem ขนาดใหญ่ทมีสีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 

จากนันนําทา่นซอืขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขนึชอืของประเทศตรุกี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงคซูาดาซ ึ- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ปามุคคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ - เมอืงปามุคคาเล ่ 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางชม โรงงานเครอืงหนงั ซงึเป็นโรงงานผลติเครืองหนังขันหลากหลาย
ใหท้กุทา่นไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสอืหนังตา่งๆตามอัธยาศัย

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึ
เคยเป็นทอียู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรืองขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตก์าล
ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ
ขนึเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000
ปีทแีลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบัุนนี 

นําทา่นชม หอ้งอาบน้าํแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทยัีงคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าํ ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี, หอ้งสมุดโบราณ
ทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทมีคีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต

นําทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้งหลังนี
ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชอื แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมอืปี ค.ศ. 1774-1824



ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทไีวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมอืเธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี จนพบในปี
ค.ศ. 1891 ปัจจบัุนบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชนัเดยีว ภายในมรีูปปันของพระแม่มารี ซงึพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ ี6
ไดเ้คยเสด็จเยือนทนีี บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้าํสามก๊อก ท ีมคีวามเชอืวา่เป็นก๊อกน ้าํทมีคีวามศักดสิทิธ ิแทนความเชอืในเรือง สขุภาพ
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าํเป็น กําแพงอธษิฐาน
ซงึมคีวามเชอืวา่หากตอ้งการใหส้งิทปีรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน

จากนันนําทา่นเขา้ ชมโรงงานทอพรม สงิทอ่ขนึชอืของประเทศตรุก ีเป็นพรมทอ่มอื สามารถเลอืกชมเลอืก ซอืไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชวัโมง (189 กโิลเมตร)
เมอืงทมีนี ้าํพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุนึมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรีกกอ่นทไีหลลงสูห่นา้ผา

นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย
ผลจากการไหลของน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นนีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าํตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าํเป็นทางยาว
ซงึมคีวามงดงามมาก

ทา่นจะไดส้มัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ (HIERAPOLIS)
เป็นเมอืงโรมันโบราณทสีรา้งลอ้มรอบบรเิวณทเีป็นน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นซงึเชอืกันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคเมอืเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนีเกดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทัวไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไรเชน่โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหิารอพอลโล
สสุานโรมันโบราณเป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงปามุคคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - คปัปาโดเกยี - ระบําหนา้ทอ้ง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (KONYA)  ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุ ระยะทาง 387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4
ชวัโมง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานทนัีกบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธิ
โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนงึของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมี
อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาที

ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทพัีกของกองคาราวานในสมัยโบราณ
เป็นสถานทพัีกแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นชมการแสดงพนืเมอืง ระบําหนา้ทอ้ง หรือ Belly Dance เป็นการเตน้รําทเีกา่แกอ่ย่างหนงึเกดิขนึมาเมอืประมาณ 6000 ปี
ในดนิแดนแถบอยีปิต์



และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชอืกันวา่ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญทไีดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบัุน
และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทโีดดเดน่
สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบัุน (บรกิารเครอืงดมืฟรตีลอดการแสดง)

ทพีกั
โรงแรมสไตลถ์ ้าํ CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรือเทยีบเทา่

**หมายเหต ุ: กรณีหอ้งพักโรงแรมสไตลถ์ ้าํประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน
ซงึสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าํประยุกต ์บรษัิทสงวนสทิธใินการเปลยีนตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

วนัท ี6
คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิ - เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - หบุเขาอซุซิาร ์- เมอืงองัการา่  

Optional Tour
** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) **
บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour)  ** สําหรับทา่นทสีนใจขนึบอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ
จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถนิมารับไปขนึบอลลนู
เพอืชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรือปามุคคาเลใ่นอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขนึบอลลนู ประมาณ 30-45
นาท ีอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในการขนึบอลลนู ทา่นละ 230-250 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.)
ขนึอยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอุบัตเิหตทุรีวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลมุการขนึบอลลนู และ
เครืองร่อนทกุประเภท ดังนันขนึอยู่กับดลุยพนิจิของทา่น **
รถจบีทวัร ์(Jeep Tour)  ** สําหรับทา่นใดทสีนใจชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเจยีบรเิวณภาคพนืดนิ โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมรีถทอ้งถนิมารับ เพอืชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคัปปาโดเจยีบรเิวณภาคพนืดนิ
ในบรเิวณทรีถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจบีประมาณ 1 ชวัโมง คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในการนงัรถจบีอยูท่ ีทา่นละ ประมาณ 100-
150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขนึอยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอุบัตเิหตทุรีวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลมุกจิกรรมพเิศษ
ไม่ครอบคลมุการนังรถจบี ดังนันขนึอยู่กับดลุยพนิจิของทา่น **
** คําแนะนํา **
เนืองดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกซอืแพ็คเกจทัวรเ์สรมิอย่างใดอย่างหนงึ
ทา่นทเีมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครงึชวัโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบตังแตก่อ่นวันเดนิทาง
(ตังแตอ่ยู่ประเทศไทย เพอืเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป)
กจิกรรมนี ไม่อนุญาตใหผู้ท้เีป็นโรคหัวใจขันรุนแรง หรือ ตังครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด
กรณีเกดิความเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบทกุกรณี
สําหรับทา่นทไีม่ร่วมในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจําเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยู่ทโีรงแรมทพัีก

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก
เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียู่หลายแหง่
แตล่ะแหง่มอีุโมงคเ์ชอืมตอ่ถงึกันเป็นสถานททีผีูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทตีอ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิตเ์มอืงใตด้นิทมีขีนาดใหญ่
แตล่ะชนัมคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายืนได ้ทําเป็นหอ้ง  ๆมทัีงหอ้งครัวหอ้งหมักไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ
มบีอ่น ้าํและระบบระบายอากาศทดี ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่นเยียมชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เมอืงเกอเรเม (GOREME MUSEUM)
ซงึยูเนสโกขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซงึเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9
ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าํเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ์
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

จากนันนําทา่นชม หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทอียู่อาศัย ซงึหบุเขาดังกลา่วมรีูพรุน
มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัวทังภเูขา เพอืเอาไวเ้ป็นทอีาศัย และถา้มองด ี  ๆจะรูว้า่อุซซิาร ์คอื
บรเิวณทสีงูทสีดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนันในอดตีอุซซิาร์
ก็มไีวทํ้าหนา้ทเีป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย 



จากนันนําทา่นแวะชม โรงงานจวิเอวรร์ ีและ โรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึ 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

ระหวา่งทางนําทา่นไดช้มววิของ ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE) 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) หรือทมีชีอืตามประวัตศิาสตรว์า่ ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบัุน
และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากนครอสิตันบลู กรุงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทรีาบสงูอนาโตเลยี
โดยอยู่หา่งจากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทตัีงของรัฐบาลกลาง
สว่นราชการตา่ง  ๆและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่ง  ๆในตรุก ีความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามปีระชากรจํานวน 4,965,542 คน
ทําใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทมีปีระชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตรุก ีและอันดับ 2 ในกลุม่เมอืงหลวงยุโรป
ในขณะทนีครอสิตันบลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานัน
กรุงอังการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครือขา่ยคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจดุตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ)
ทเีชอืมโยงภมูภิาคตา่ง  ๆของตรุกเีขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทขีนสง่มาจากภาคตา่งๆทัวตรุกดีว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
ANKARA BERA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
กรุงอสิตนับูล - ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นเดนิทางตอ่สู ่กรุงอสิตนับูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง (ระยะทาง 450 กโิลเมตร)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั จดุทบีรรจบกันของทวปียุโรปและเอเชยี ซงึทําใหป้ระเทศตรุกไีดรั้บสมญานามวา่ ดนิแดนแหง่สองทวปี
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรสํ์าคัญเนืองจากเป็นเสน้ทางเดนิเรือทเีชอืมทะเลดําทะเลมารม์าร่า
เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทตัีงเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบ ไดแ้ก ่Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจดุชมววิทสํีาคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส
เชอืใหร้ถยนตส์ามารถวงิขา้มฝังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวทังสนิ 1,560 เมตร
และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทยีาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน (ปัจจบัุนตกไปอยู่อันดับท ี21)
ขณะทลีอ่งเรือพรอ้มดมืด่าํกับบรรยากาศสองขา้งทาง
ซงึสามารถมองเห็นไดไ้ม่วา่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรือนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีสีรา้งไดส้วยงามตระการตา 

นําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครืองเทศ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา
ไม่วา่จะเป็นของทรีะลกึ เครืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขนึชอืและถัวหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร

จากนันนําทกุทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง
ปัจจบัุนเป็นทปีระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิ
เป็นผูส้รา้งเมอืประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี
เพอืเป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถู่กผูก้อ่การรา้ยบกุทําลายเผาเสยีวอดวายหลายครังเพราะเกดิการขัดแยง้ระหวา่งพวกทนัีบถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของ
พระเจา้จัสตนิเนียนมอํีานาจเหนือตรุกจีงึไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขนึใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมอืประมาณปี ค.ศ 1435
พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสงิสวยงามทสีดุไดพ้ยายามหา สงิของมคีา่ตา่งๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอย่าง
มโหฬารตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรียบรอ้ยในสภาพเดมิเมอืสนิสมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน ถงึสมัย
พระเจา้โมฮัมเหม็ดท ี2 มอํีานาจเหนือตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดดั้ดแปลงโบสถห์ลังนีใหเ้ป็นสเุหร่าของชาวอสิลาม

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ



20.55 น. / 01.50 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ Turkish Airlines เทยีวบนิท ีTK64/TK68 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

10.00 น. / 15.00 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 09:55 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเปลยีนแปลง (Upgrade) หรอื เปลยีนแปลง วันเดนิทางกลบั
(Change Date) ไมว่า่กรณใีดกต็าม

• คา่ภาษีน ้าํมนั ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ท่านละ 1-
2 ชนิ โดยมนี ้าํหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry (น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบุ (ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณทีโีรงแรมมหีอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณมีงีานเทรดแฟร์
การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ในการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน

• คา่อาหารตามทรีายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ "อาหารเป็นพษิเท่านัน" (หมายเหต ุ: คา่ประกนัอบุัตเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่
75 ปีทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

**ประกนัภยัททีําจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขนึบอลลูนและเครอืงรอ่นทุกประเภท ดงันนัการเลอืกซอื Optional Tour
ขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น**

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ
(กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครงั)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ท่าน กรณใีชบ้รกิาร BELL BOY ของแตล่ะโรงแรม

• เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทยีว นกัทอ่งเทยีวควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถนิ+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์คีอยบรกิารเราโดยประมาณ 54
USD หรอืประมาณ 1,890 บาท ตอ่ทรปิ รวมไปถงึเดก็อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant)
ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน
• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 18 USD)

• พนกังานขบัรถในทอ้งถนิ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 12 USD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 USD)

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่ กรณผีูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ (ไมใ่ช่หนังสอืเดนิทางไทย) อตัราคา่บรกิาร และ การขอวซีา่
กรณุาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ เพอืขอคาํแนะนําในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่

• อตัราคา่เขา้หอ้งน ้าํจุดแวะพกัรถระหวา่งเดนิทางไปแตล่ะเมอืง ประมาณ 1-2 ลลีา่ /1หอ้งน ้าํ

เงอืนไขการของและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 1 วนั ครงึ หลงัจากวนัจอง
ตวัอยา่งเช่น ท่านทําจองวันท  ี1 กรณุาระเงนิมดัจํา สว่นนภีายในวันท  ี2 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันที
หากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิมดัจําตามเวลาทกีาํหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครงั
กรณทีคีณะเตม็ มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา



ททีํารายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื (ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ
เพอืลงนามดาํเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณดีาํเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเกบ็เงนิ
หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• แจง้ยกเลกิ 30 วัน ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด **กรณวีันเดนิทางตรงกบัช่วงวันหยดุนักขตัฤกษ์ ไมว่า่วันใดวันหนงึ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน**

• แจง้ยกเลกิ 16-29 วัน กอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท **กรณทีมีคีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่กาํหนด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทังหมด**

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้่ายทังหมด
**ทังนทีางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั เป็นตน้**

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ท่าน ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ)
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน
กอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดาํเนนิการตอ่ไป

• ในกรณทีลีกูคา้ดาํเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
ยกเวน้ในกรณทีวีซีา่ไมผ่า่นการอนมุตัจิากทางสถานทูต กรณนีทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกับโรงแรมทพัีก ททีา่นควรทราบ
• เนอืงจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชันกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน
ซงึถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ
หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณใีดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต์

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็นอาคารแบบดงัเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ทรีะบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากล
ระดบัของโรงแรมทรีะบุนันเป็นการจัดอนัดบัของการท่องเทยีวประเทศตรุกี

• ในช่วงเทศกาล หรอื ช่วงทตีรงกบัวันหยดุสาํคญัตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเตม็ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิพกัโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง



ขอ้มลูสําคญัเกยีวกับสายการบนิ ททีา่นควรทราบ
• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุกกรณี
แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเท่าทจีะสามารถทําได ้

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขนัตอนการจอง กรณทีแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหนั
อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเพอืชําระกบัเมนใูหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนเูกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

• บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณตีอ้งการ Upgrade เป็น ชันธรุกจิ (Business Class)
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ กรณนี ีควรแจง้ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30
วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณอีาจไมส่ามารถ Upgrade ได ้
โดยทังนกีารตดัสนิใจ ขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีายการบนิเป็นสาํคญั

• บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนอืงจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตวักรุป๊ ราคาประหยัดทสีดุ)

เงอืนไขและขอ้ควรทราบอนืๆทัวไป ททีา่นควรทราบ
• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสิาํหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าํตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณทีที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ
(หนา้ปกสนี ้าํเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไมม่จีดหมายเชญิ
หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนญุาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีและ
ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้** กรณี
ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ
หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ
เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีน ้าํมนั
คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททีําใหต้น้ทุนสงูขนึ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

• นักท่องเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ช่เหตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น
วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิยัทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย
ทางบรษัิทจะรบัผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททไีดร้บัการรบัรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง
ซงึบางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณทีที่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ
ไมว่า่กรณใีดกต็าม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี



ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณทีเีกดิเหตกุารณน์ขีนึ ไมว่า่กรณใีดกต็าม

• ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวันเดนิทางทที่านไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษัิทฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี
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