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NT484
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วัน 6 คืน (EK)
ทัวร์ ตุร กี , 9 วั น 6 คืน , 21-29 กันยายน 2562 (เต็ม) , 5-13 ตุล าคม 2562 , 12-20 ตุล าคม 2562 , 19-27 ตุล าคม 2562 , 16-24 พฤศจกิ ายน
2562

PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL
ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL

, Burcu Kaya Hotel
, CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL
, AYVALIK MUSHO HOTEL

,

เมื อ งอิ ส ตั นบลู - เมื อ งชานั คคาเล่ - ม้ า ไม้ จ ํา ลองเมื อ งทรอย - เมื อ งไอยวาลิ ค - เมื อ งคูซ าดาซึ
ร้ า นขนม TURKISH DELIGHT - วิห ารเทพี อ าร์เ ทมิส โบราณ - เมือ งโบราณเอฟฟซุส - บ้ า นพระแม่ ม ารี
เมื อ งปามุ คคาเล่ - ปราสาทปุ ย ฝาย - เมื อ งเฮ ีย รา โพลิ ส - เมื อ งคอนย่ า - พิ พิ ธภัณ ฑ์เ มฟลาน่า - เมื อ งคัป ปาโดเกี ย
นครใต้ ดิ น - เมื อ งเกอเรเม - พิ พิ ธภัณ ฑ์ก ลางแจ้ง - หุ บ เขาอุ ซิ ซ าร์ - เมื อ งอั งการ่ า - ส ุส านอตาเติ ร์ ก - ส ุเ หร่ า ส ีน าเงิ น
ฮ ิป โปโดรม - พระราชวัง ทอปกาป - สุเ หร่า เซนต์โซเฟย - ตลาดสไปซ์ ม าร์ เ ก็ ต - ล่ อ งเรื อ ช่ อ งแคบบอสฟอรั ส

กําหนดการเดินทาง
กั นยายน 2562
21-29 (เต็ม)
ตุ ล าคม 2562
5-13 , 12-20 , 19-27
พฤศจ ิก ายน 2562
16-24 , 30 พ.ย.-8 ธ.ค.

รายละเอียดการเดินทาง

วัน ที 1
กร ุ ง เทพฯ
22.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว ่ า งประเทศ ชัน 4 สายการบิ น Emirates Airlines
เคาน์ เตอร์ T ประตู 9 ซึงมีเจ้าหน้าทีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
วัน ที 2
ดู ไ บ - เมื อ งอ ิส ตั นบลู - เมื อ งชานั คคาเล ่ - ม้ าไม้ จํา ลองเมื อ งทรอย - เมื อ งไอยวาล ิ ค
02.25 น.
เหินฟาสู่ ดู ไ บ โ ดย สายการบิ น Emirates Airlines เทียวบินที EK371 (ใช้เวลาบิน 6 ชัวโมง) (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
05.35 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ดู ไ บ เพือแวะเปลียนเครือง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
10.00 น.
เหินฟาสู่ เมื อ งอ ิส ตั นบลู สนามบิ น Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตร ุ กี (Turkey) โดย สายการบิ น
Emirates Airlines เทียวบินที EK119 (ใช้เวลาบิน 5 ชัวโมง)
13.45 น.
เดินทางถึง สนามบิ น Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตร ุ กี (Turkey) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง
คํา เตื อ น !! เพื ออรรถรสในการเข้า ห้อ งนาระหว่า งทางของการเดิน ทางไปยัง แต่ล ะเมือ งต่า งๆของประเทศตุร กี
ควรเตรีย มธนบัต รหรือ เหรีย ญสกุล เงิน ลีล ่า เพื อเข้า ห้อ งนา อั ตราค่ า บร ิ ก ารประมาณ 1-2 ล ี ล ่ า
เปนธรรมเนีย มของการใช้บ ริก ารห้อ งนาสาธารณะของประเทศตุร กี**
จากนันนําท่านสู่ เมื อ งชานั คคาเล ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.

นําท่านออกเดินทาง เพือไปชม ม้ าไม้ จํา ลองเมื อ งทรอย ซึงเปรียบเสมือนสัญ ลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ
ซึงเปนสาเหตุทีทําให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้
เปนสงครามทีสําคัญ ตํานานของกรีกและเปนสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้ร บกันเปนเวลาสิบป
กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการทีจะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จําลองขนาดยักษ์ทีเรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย
โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัว อยู่ในม้าโทรจันแล้ว ก็ทําการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญ และสัญ ลักษณ์ว ่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอ
ชาวทรอยเมือเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว ่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้ว ก็ทําการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้ว ทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญ่เมือชาวทรอ
ทหารกรีกทีซ่อนตัว อยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้ว ทําการเปดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้ว ก็สามารถยึดเมืองทรอยได้
ก่อนทีจะทําการเผาเมืองทรอยทิง
จากนันนําท่านสู่ เมื อ งไอยวาล ิ ค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
คา
บร ิการอาหารคา ณ ภัตตาคาร
ทีพั ก
AYVALIK MUSHO HOTEL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 3
เมื อ งคู ซ าดาซ ึ - ร้ านขนม TURKISH DELIGHT - วิห ารเทพี อ าร์เ ทมิส โบราณ - เมือ งโบราณเอฟฟซุส - บ้ านพระแม่ ม าร ี เมื อ งปามุ ค คาเล ่
เช้ า
นําท่านออกเดินทางสู่ เมื อ งคู ซ าดาซ ี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัวโมง)
เปนเมืองท่าทีสําคัญ ทางการค้าอีกเมืองหนึงของตุร กีทีเปนสถานทีตังของโบราณสถานทีสําคัญ สิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ
จากนันนําท่านชม วิห ารเทพี อ าร์เ ทมิส โบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ

ทีปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิงใหญ่ในอดีตได้
แวะถ่ายรูป โบสถ์ นั กบุ ญ เซนต์ จอห์ น (ST. JOHN CASTLE)
สาวกของพระเยซูคริสต์ทีออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุร กีในปจจุบัน
จากนันนําท่านแวะถ่ายรูป มั สยิ ด Isa bey เปนหนึงในตัว อย่างทีดีและสําคัญ ทีสุดซึงสะท้อนถึงจุดสินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk
ในชว่ งปลายคร ิสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนีมัสยิดแห่งนียังเปนทีประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey
ก่อตังขึนบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีมองเห็นพืนทีและมี harem ขนาดใหญ่ทีมีสอง naves และประกอบด้ว ยลานขนาดใหญ ่
จากนันนําท่านซือขอฝากตามอัธยาศัย ร้ านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึนชือของประเทศตุร กี
นําท่านเดินทางชม โรงงานเครืองหนัง ซึงเปนโรงงานผลิตเครืองหนังขันหลากหลาย
ให้ทุกท่านได้ทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเสือหนังต่างๆตามอัธยาศัย
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมือ งโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) เมืองโบราณทีมีการบํารุงรักษาไว้เปนอย่างดีเมืองหนึง
เคยเปนทีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกร ีก ซึงอพยพเข้ามาปกหลักสร้างเมือง ซึงรุ่งเรืองขึนในศตวรรษที 6 ก่อนคร ิสต์กาล
ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟซุส
ขึนเปนเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีสองข้างทางเต็มไปด้ว ยซากสิงก่อสร้างเมือสมัย 2,000
ปทีแล้ว ไม่ว ่าจะเปนโรงละครกลางแจ้งทีสามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึงยังคงใช้งานได้จนถึงปจจุบันนี
นําท่านชม ห้ องอาบน าแบบโรมั นโบราณ (ROMAN BATH) ทียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนา ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี, ห้องสมุดโบราณ
ทีมีว ิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เปนอย่างดีทุกสิงทุกอย่างล้ว นเปนศิล ปะแบบ เฮเลนนิสติคทีมีความอ่อนหวานและฝมือประณีต
นําท่านชม บ้า นพระแม่ ม าร ี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึงเชือกันว่าเปนทีสุดท้ายทีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสินพระชนม์ในบ้างหลังนี
ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาร ิย์ โดยแม่ชตี าบอดชาวเยอรมัน ชือ แอนนา แคเทอร ีน เอมเมอร ิช Anna Catherine Emmerich เมือป ค.ศ. 1774-1824
ได้เขียนบรรยายสถานทีไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้ว ยตาตนเอง เมือเธอเสียชีว ิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี จนพบในป
ค.ศ. 1891 ปจจุบันบ้านพระแม่มารีได้ร ับการบูร ณะเปนบ้านอิฐชันเดียว ภายในมีร ูปปนของพระแม่มารี ซึงพระสันตปาปา โปป เบเนดิกส์ที 6
ได้เคยเสด็จเยือนทีนี บร ิเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกนาสามก๊อก ที มีความเชือว่าเปนก๊อกนาทีมีความศักดิสิทธิ แทนความเชือในเรือง สขุ ภาพ
ความร ารวย และความรั ก ถัดจากก๊อกนาเปน กําแพงอธิษฐาน
ซึงมีความเชือว่าหากต้องการให้สิงทีปรารถนาเปนความจริงให้เขียนลงในผ้าฝายแล้ว นําไปผูกไว้แล้ว อธิษฐาน
จากนันนําท่านเข้าชม โรงงานทอพรม สิงท่อขึนชือของประเทศตุร กี เปนพรมท่อมือ สามารถเล ือกชมเล ือก ซือได้ตามอัธยาศัย
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล ่ (PAMUKKALE) ใชเ้ วลาเดนิ ทาง 3 ชัวโมง (189 กโิ ลเมตร)
เมืองทีมีนาพุ เกลือแร่ร ้อนไหลทะลุขึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไหลลงสู่หน้าผา
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพั ก
PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 4
เมื อ งปามุ ค คาเล ่ - ปราสาทปุ ย ฝาย - เมื อ งเฮี ย รา โพล ิ ส - เมื อ งคอนย่ า - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ มฟลาน่า - เมื อ งคั ปปาโดเกี ย
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม ปราสาทปุ ย ฝาย
ผลจากการไหลของนาพุ เกลือแร่ร ้อนนีได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของนาตกสีขาวเปนชันๆหลายชันและผลจากการแข็งตัว ของแคลเซียมทําให้เกิดเปนแก่งหินส
ซึงมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส
เมื อ งเฮี ย ราโพล ิ ส HIERAPOLIS เปนเมืองโรมันโบราณทีสร้างล้อมรอบบริเวณทีเปนนาพุ เกลือแร่ร ้อน ซึงเชือกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค

เมือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทัวไป
บางส่ว นยังพอมองออกว่าเดิมเคยเปนอะไร เชน่ โรงละครแอมฟเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ ว ิหารอพอลโล สสุ านโรมันโบราณ เปนต้น
จากนันนําท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซือของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูทีนอน เสือผ้า เปนต้น เปนสินค้าทีผลิตด้ว ยคอตตอน100%
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งคอนย่ า (KONYA) ซึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัวโมง
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
นําทุกท่านสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานทีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ
โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุ่ย ส่ว นหนึงของพิพิธภัณฑ์เปนสุสานของเมฟลาน่า เจลาล ุคดิน รูมี
อาจารย์ทางปรั ชญาประจําราชสํานักแห่งสลุ ต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสล ิม และยังเปนสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้ว ย
จากนันเดินทางสู่ เมื อ งคั ปปาโดเกี ย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กโิ ลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง 30 นาที
ระหว ่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
เปนสถานทีพักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร ์กสมัยออตโตมัน
คา
บร ิการอาหารคา ณ ภัตตาคาร
ทีพั ก
โรงแรมสไตล์ ถา CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หร ือเทียบเท่า
**หมายเหตุ : กรณีห้องพักโรงแรมสไตล์ถาประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเปนโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ซึงสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เปนสไตล์ถาประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลียนตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล ่ว งหน้า**
วัน ที 5
เมื อ งคั ปปาโดเกี ย - นครใต้ ดิ น - เมื อ งเกอเรเม - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ลางแจ้ง - หุ บ เขาอ ุซ ิซ าร์
Optional Tour
** แนะนํา โปรแกรมเสริม พิ เ ศษ ไม่ ร วมอยู่ ใ นราคาทั วร์ (Optional Tour) **
บอลลู น ทั วร์ (Balloon Tour) ** สําหรับท่านทีสนใจขึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ โปรแกรมเสริมพิเศษ
จําเปนต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีร ถท้องถินมารับไปขึนบอลลูน
เพือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ในอีกมุมหนึงทีหาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึนบอลลูน ประมาณ 30-45
นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิมเติมในการขึนบอลลูน ท่านละ 230-250 เหร ียญดอลล ่าร์ สหรั ฐ (USD.) ขึนอยู่กับฤดูกาล
โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุทีรวมอยู่ในโปรแกรมทัว ร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูน และ เครืองร่อนทุกประเภท
ดังนันขึนอยู่กับดุล ยพินิจของท่าน **
รถจีบทัว ร์ (Jeep Tour) ** สําหรับท่านใดทีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพืนดิน
โปรแกรมจําเปนต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีร ถท้องถินมารับ
เพือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพืนดิน ในบริเวณทีรถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจีบประมาณ 1 ชัวโมง
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมในการนังรถจีบอยู่ที ท่านละ ประมาณ 100-150 เหร ียญดอลล ่าร์ สหรั ฐ (USD.) ขึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ
ประกันอุบัติเหตุทีรวมอยู่ในโปรแกรมทัว ร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนังรถจีบ ดังนันขึนอยู่กับดุล ยพินิจของท่าน **
** คํา แนะนํา **
เนืองด้ว ยข้อกําหนดของเวลา ท่านจําเปนต้องเลือกซือแพ็คเกจทัว ร์เสริมอย่างใด อย่างหนึง
ท่านทีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่ว งหน้าอย่างน้อยครึงชัวโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หัว หน้าทัว ร์ทราบตังแต่ก่อนวันเดินทาง
(ตังแต่อยู่ประเทศไทย เพือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)
กิจกรรมนี ไม่อนุญ าตให้ผู้ทีเปนโรคหัว ใจขันรุนแรง หร ือ ตังครรภ์ เข้าร ่ว มโดยเด็ดขาด
กรณีเกิดความเสียหายไม่ว ่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ร ับผิดชอบทุกกรณี
สําหรับท่านทีไม่ร ่ว มในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจําเปนต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ทีโรงแรมทีพัก
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนันนําทุกท่านสู่ นครใต้ ดิ น (UNDERGROUND CITY) ทีได้ร ับการขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเปนมรดกโลก
เมืองใต้ดินของตรุ กีมีอยู่หลายแห่ง
แต่ล ะแห่งมีอุโมงค์เชือมต่อถึงกันเปนสถานทีทีผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันทีต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์
เมืองใต้ดินทีมีขนาดใหญ่ แต่ล ะชันมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเปนห้องๆ มีทังห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรั บใช้ประชมุ
มีบ่อนาและระบบระบายอากาศทีดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ล ึกและทางเดินบางชว่ งค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
นําทุกท่านเยียมชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ลางแจ้ง เมื อ งเกอเรเม (GOREME MUSEUM)
ซึงยูเนสโกขึนทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึงเปนศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่ว ง ค.ศ. 9
ซึงเปนความคิดของชาวคริสต์ทีต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถาเปนจํานวนมาก เพือสร้างโบสถ์
และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นด้ว ยกับศาสนาคริสต์
จากนันนําท่านชม หุ บ เขาอ ุซ ิซ าร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ ายจอมปลวกขนาดใหญ ่ ใช้เปนทีอยู่อาศัย ซึงหุบเขาดังกล่าวมีร ูพรุน
มีร อยเจาะ รอยขดุ อันเกิดจากฝมือมนุษย์ไปเกือบทัวทังภูเขา เพือเอาไว้เปนทีอาศัย และถ้ามองดีๆ จะรู้ว ่าอซุ ซิ าร์ คือ
บริเวณทีสูงทีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนันในอดีตอุซิซาร์
ก็มีไว้ทําหน้าทีเปนปอมปราการทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้ว ย
จากนันนําท่านแวะ ชมโรงงานจิว เอวร์ร ี และ โรงงานเซรามิ ค อิสระกับการเลือกซือสินค้าและของทีระลึก
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านชมการแสดงพืนเมือง ระบํา หน้ าท้ อง หร อื Belly Dance เปนการเต้นรําทีเก่าแก่อย่างหนึงเกิดขึนมาเมือประมาณ 6000 ป
ในดินแดนแถบอยี ิปต์
และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชือกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร ่อนคือคนกลุ่มสําคัญ ทีได้อนุร ักษ์ร ะบําหน้าท้องให้มีมาจนถึงปจจุบัน
และการเดินทางของชาวยิปซที ําให้ร ะบําหน้าท้องแพร ่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิล ปะทีโดดเด่น
สวยงามจนกลายมาเปนระบําหน้าท้องตุร กีในปจจุบัน (บริการเครืองดืมฟรีตลอดการแสดง)
ทีพั ก
BURCU KAYA HOTEL หร ือเทียบเท่า
**หมายเหตุ : กรณีห้องพักโรงแรมสไตล์ถาประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเปนโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ซึงสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เปนสไตล์ถาประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลียนตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล ่ว งหน้า**
วัน ที 6
เมื อ งอั งการ ่ า - สุ ส านอตาเติ ร์ ก - เมื อ งอ ิส ตั นบู ล
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันเดินทางสู่ เมื อ งอั งการ ่ า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุร กี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง ระหว ่างทางนําท่านได้ชมว ิว ของ
ทะเลสาบเกล ื อ (SALT LAKE)
เมื อ งอั งการ ่ า (ANKARA) หรือทีมีชือตามประวัติศาสตร์ว ่า ANGORA เปนเมืองหลวงของตุร กีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญ่อันดับ 2
รองจากนครอสิ ตันบูล กรุงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุร กีบนทีราบสูงอนาโตเลีย
โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเปนทีตังของรัฐบาลกลาง
ส่ว นราชการต่างๆและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุร กี ความสําคัญของกร ุงอังการา กร ุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542 คน
ทําให้กรุงอังการาเปนเมืองทีมีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของตุร กี และอันดับ 2 ในกล ุ่มเมืองหลวงยุโรป
ในขณะทีนครอิสตันบูล เปนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานัน
กรุงอังการาก็เปนศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ)
ทีเชือมโยงภูมิภาคต่างๆของตุร กีเข้าด้ว ยกัน และเปนศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรทีขนส่งมาจากภาคต่างๆทัวตุร กีด้ว ย
นําทุกท่านเดินทางสู่ สุ ส านอตาเติ ร์ ก (ATATURK MAUSOLEUM) เปนอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK
ซึงเปนผู้นําในสงครามกู้อิสรภาพของตุร กีหลังสงครามโลกครังที 1 ผู้ก่อตังสาธารณรัฐตุร กี และประธานาธิบดีคนแรกเปนสุสานของ ISMET

INONU ประธานาธิบดีคนที 2 ของตุร กีด้ว ยอนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุร กี สร้างขึนระหว่างป ค.ศ. 1944 - 1953
ในธนบัตรตุร กีทีพิมพ์ร ะหว่างป 1966 - 1987 และ 1999 - 2009 จะเปนรูป ANITKABIR ด้ว ย สสุ านอตาเติร์ ก (Anitkabir หร ือ Memorial Tomb
หร ือ Atatürk Mausoleum)
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กร ุ ง อ ิส ตั นบู ล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.)
กร ุ ง อ ิส ตั นบู ล เดิมชือ คอนแสตนติโนเปล เปนเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุร กี ตังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส
ซึงทําให้อิสตันบูล เปนเมืองสําคัญ เพียงเมืองเดียวในโลก ทีตังอยู่ในทวีป คือ ทว ีปยุโรป (ฝงบอสฟอรัส) และ ทว ีปเอเชยี (ฝงอนาโตเลีย)
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพั ก
ISTANBUL RAMADA MERTER หร ือเทียบเท่า
วัน ที 7
สุ เ หร ่ า สี น าเง ิน - ฮิ ป โปโดรม - พระราชวัง ทอปกาป - สุเ หร่า เซนต์โ ซเฟย - ตลาดสไปซ์ ม าร์ เก็ ต - อ ิส ตั นบู ล
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ข้ อ กํา หนด โปรดแต่ ง กายด้ วยช ุด สุ ภ าพ สํา หรั บการเข้ า ชมสุ เ หร ่ า และ จํา เปนต้อ งต้อ งถอดรองเท้า ก่อ นเข้า ชม ** สุ ภ าพสตร ี :
ควรสวมกางเกงขายาวคล ุมข้อเท้า เสือแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชดิ ไม่รั ดรูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศีร ษะ
สุ ภ าพบุ ร ุ ษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือแขนยาว ไม่รั ดรูป
จากนันนําทุกท่านชม สุ เ หร ่ า สี น าเง ิน (BLUE MOSQUE) หร อื SULTAN AHMET MOSQUE
ถือเปนสุเหร่าทีมีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์
เพราะได้ร วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดังเดิม ถือว่าเปนมัสยิดทีใหญ่ทีสุดในตุร กี
สามารถจคุ นได้เร ือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 7 ป ระหว ่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตังชือตามสุล ต่านผู้สร้างซึงก็คือ Sultan Ahmed นันเอง

จากนันนําทุกท่านสู่ จั ตุ รั สสุ ล ต่ า นอะห์ เมต หร อื ฮิ ป โปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่ ม้าของชาวโรมัน
จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเทียวเมืองเก่า สร้างขึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพือใช้เปนทีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้ร ับการขยายให้กว้างขึนตรงกลางเปนทีตังแสดงประติมากรรมต่าง
ๆซึงส่ว นใหญ่เปนศิล ปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีแห่งนีใช้เปนทีจัดงานพิธีแต่ในปจจุบันเหลือเพียงพืนทีลานด้านหน้ามัสยิดสุล ต่านอะห์เมต
ต้น คือเสาทีสร้างในอียิปต์เพือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที 3 ถูกนํากลับมาไว้ทีอิสตันบูล เสาต้นทีสอง คือ เสางู และเสาต้นทีสาม
คือเสาคอนสแตนตินที 7

จากนันนําทุกท่านชม พระราชวัง ทอปกาป (TOPKAPI PALACE)
ตังอยู่ในเขตเมืองเก่าซึงถือเปนเขตประวัติศาสตร์ทีได้ร ับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตังแต่ป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป
สร้างขึนโดยสุล ต่านเมห์เมตที 2 ในป ค.ศ.1459 บนพืนทีกว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้ าง และมีอาคารขนาดเล ็กอกี จํานวนมาก ณ
จุดทีสร้างพระราชวังแห่งนีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน
ในช่ว งทีเจริญ สูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน
พระราชวังแห่งนีมีร าชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่ร วมกันมากถึงสีพันกว่าคนนําท่านเข้าชมส่ว นของท้องพระโรงทีเปนทีจัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของเค
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร

บ่ า ย
จากนันนําทุกท่านชม สุเ หร่า เซนต์โ ซเฟย (SAINT SOPHIA) หร ือ โบสถ์ ฮาเจ ีย โซเฟย 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ปจจุบันเปนทีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน
เปนผู้สร้างเมือประมาณคริสต์ศตวรรษที13 ใช้เวลาสร้ าง 17 ป
เพือเปนโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครังเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกทีนับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอ
พระเจ้าจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตรุ กีจงึ ได้สร้ าง โบสถ์เซนต์โซเฟย ขึนใหม่ ใช้เวลาสร้ างฐานโบสถ์ 20 ป ตัวโบสถ์ 5 ป เมือประมาณป พ.ศ. 1996

(ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เปนสิงสวยงามทีสุดได้พยายามหา สิงของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้ างเสร ็จได้มีการเฉล ิมฉลองกันอย่าง
มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมือสินสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย
พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที 2 มีอํานาจเหนือตุร กี และเปนผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนีให้เปนสุเหร่าของชาวอิสลาม
นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์ ม าร์ เก็ ต (SPICE MARKET) หร อื ตลาดเครืองเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือของฝากได้ในราคาย่อมเยา
ไม่ว ่าจะเปนของทีระลึก เครืองประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึนชือและถัวหลากหลายชนิดให้เลือกสรร
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพั ก
ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 8
อ ิส ตั นบู ล - ล ่ อ งเร ื อ ช ่อ งแคบบอสฟอรั ส - ดู ไ บ - กร ุ ง เทพฯ
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่าน ล ่ อ งเร ื อ ช ่อ งแคบบอสฟอรั ส จุดทีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึงทําให้ประเทศตุร กีได้ร ับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทว ีป
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตร์สําคัญ เนืองจากเปนเส้นทางเดินเรือทีเชือมทะเลดําทะเลมาร์มาร่า
เราจะได้เห็นปอมปนทีตังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิว ทีสําคัญ คือสะพาน แขวนบอสฟอรั ส
เชือให้ร ถยนต์สามารถวิงข้ามฝงยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวทังสิน 1,560 เมตร
และได้กลายเปนสะพานแขวนทียาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน (ปจจุบันตกไปอยู่อันดับที 21)
ขณะทีล่องเรือพร้อมดืมดากับบรรยากาศสองข้างทาง
ซึงสามารถมองเห็นได้ไม่ว ่าจะเปนพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีทีสร้างได้สวยงามตระการตา
12.00 น.
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิ น Sabiha Gokcen International Airport
15.30 น.
เหินฟาสู่ สนามบิ น ดู ไ บ โดย สายการบิ น Emirates Airlines เทียวบินที EK120
21.00 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ดู ไ บ เพือแวะเปลียนเครือง (ใช้เวลารอเปลียน 1.30 ชัวโมง)
22.30 น.
เหินฟาสู่ กร ุ ง เทพมหานคร โดย สายการบิ น Emirates Airlines เทียวบินที EK374
วัน ที 9
กร ุ ง เทพฯ
08.00 น.
คณะเดินทางกลั บถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ กร ุ ง เทพมหานคร ด้ว ยความสวั สดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการทัว ร์ ตุร กี
21-29 กั นยายน 2562

เต็ม แล้ว

฿30,999

NT484-36437 : ทัวร์ ตรุ กี อสิ ตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วั น 6 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

฿30,999
฿7,500

5-13 ตุ ล าคม 2562

฿30,999

ว่าง

NT484-36438 : ทัวร์ ตุร กี อสิ ตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วั น 6 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿30,999
฿7,500

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

12-20 ตุ ล าคม 2562

฿31,999

ว่าง

NT484-36439 : ทัวร์ ตุร กี อสิ ตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วั น 6 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿31,999
฿7,500

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

19-27 ตุ ล าคม 2562

฿31,999

ว่าง

NT484-36440 : ทัวร์ ตุร กี อสิ ตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วั น 6 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿31,999
฿7,500

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

16-24 พฤศจิ ก ายน 2562

฿30,999

ว่าง

NT484-36441 : ทัวร์ ตุร กี อสิ ตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วั น 6 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿30,999
฿7,500

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

30 พฤศจิ ก ายน -8 ธัน วาคม 2562

ว่าง

฿30,999

NT484-36442 : ทัวร์ ตุร กี อสิ ตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถา 9 วั น 6 คืน (EK)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันจันทร์ที 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:40 น.

฿30,999
฿7,500

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์ตุร กี
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลั บ พร้ อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลียนแปลง (Upgrade) หรือ เปลียนแปลง วั นเดินทางกลั บ
(Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
• ค่าภาษี นามัน ภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบิน โดยสายการบิน Emirates Airline ชันประหยัด (Economy Class)
อนุญาตให้โหลดกระเปาสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบินได้ ท่านละ 2 ชิน โดยมีนาหนั กรวมกั นไม่เกิน 30 กิโลกรั ม
• กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry (นาหนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม)
• ค่ารถโค้ ชปรั บอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการทีระบุ (ยั งไม่รวมทิปคนขั บรถ)
• ค่าโรงแรมทีพั กระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พั กห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้ อง กรณีทีโรงแรมมีห้องพั ก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์
การแข่งขั นกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพั กไปเปนเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
• ค่าอาหารตามทีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• ค่าจ้ างมั คคุเทศก์ คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกั นอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเปนพิ ษ
(โดยแพทย์ จะต้ องระบุในใบรั บรองแพทย์ ว่า ”อาหารเปนพิ ษเท่านัน”)
• หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีมีอายุตากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75
ปทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพี ยงครึงหนึงของสัญญาฯ
• **ประกันภัยทีทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูนและเครืองร่อนทุกประเภท ดังนันการเลือกซือ Optional Tour ขึนอยู่กับดุลยพิ นิจของท่าน**

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศั พท์ ค่าโทรศั พท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซั กรีด มินิบาร์ ในห้ อง
รวมถึงค่าอาหาร เครืองดืมทีสังเพิ มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครัง)
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
• ค่า ยกขนกระเปาเดิน ทางท่า นละ 1 ใบ โดยเฉลีย 1 USD / ท่ า น กรณีใ ช้ บริ ก าร BELL BOY ของแต่ ล ะโรงแรม
• เปนธรรมเนีย มปฏิบ ัต ิใ นการท่อ งเทียว นัก ท่อ งเทียวควรทิป แก่ม ัค คุเ ทศก์ท ้อ งถิน + คนขับ รถและหัว หน้า ทัว ร์ท ีคอยบริก ารเราโดยประมาณ 62
USD หรื อ ประมาณ 2,046 บาท ต่ อ ทริ ป
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน ท่ า นละ 3 USD / ท่ า น / วั น ( คิด เปน 7 วั น เท่ า กั บ 21 USD)
• พนักงานขับรถในท้องถิน ท่ า นละ 2 USD / ท่ า น / วั น ( คิด เปน 7 วั น เท่ า กั บ 14 USD)
• ค่าทิปมั คคุเทศก์ ไทย ท่ า นละ 3 USD / ท่ า น / วั น ( คิด เปน 9 วั น เท่ า กั บ 27 USD) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ป ยกเว้ น เด็กอายุไม่ถึง 2 ป ณ
วั นเดินทางกลั บ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึ งพอใจของท่าน
• ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางทีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนั งสือเดินทางไทย) อั ตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า
กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าทีเปนกรณีพิเศษ เพื อขอคําแนะนําในการยืนคําร้องขอวีซ่า
• อัตราค่าเข้าห้องนาจุดแวะพั กรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1ห้ องนา

เงือนไขในการจอง และ การชําระค่าบริการ
• นักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ กรุ ณ าทํา การจองล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อย 45 วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง พร้ อมชํา ระเงิ น มั ดจํา ท่ า นละ 15,000 บาท ภายใน 1
วั น ครึง หลั งจากวั นจอง ตั วอย่างเช่น ท่านทําจองวันที 1 กรุณาระเงินมั ดจํา ส่วนนีภายในวันที 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน

โดยระบบจะยกเลิกอั ตโนมั ติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี เรียดเดิม
ท่านจําเปนต้องเช็คทีว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครัง กรณีทีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการให้สิทธิลูกค้ารายถัดไป
เปนไปตามระบบ ตามวั น และ เวลา ทีทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ เนืองจากทุกพี เรียดทางบริษัทมีทีนังราคาพิ เศษจํานวนจํากัด
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วั นจั นทร์ ถึง ศุ กร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
และ วั นเสาร์ เวลา 9.00 น. - 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปนันๆถือว่าเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือน หรือ เปลียนแปลง การเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเย่นต์
(ผู้มีรายชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง
เพื อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ์อักษรเท่านัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศั พท์ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
• กรณีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพื อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง)
พร้ อมหลั กฐาน ได้ แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทังหมด พาสปอร์ ตหน้ าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบั ตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
• แจ้ งยกเลิก 30 วั น ขึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วั น **
• แจ้ งยกเลิก 16-29 วั น ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ ม ทีเกิดขึนจริงทังหมด **
• แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
• ** ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพั ก เปนต้น **
• การเดินทางทีต้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กั บสายการบิน
หรือผ่านตั วแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• สําหรับอัตราค่าบริการนี จําเปนต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนทีกําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เลือน หรือ เปลียนแปลง อั ตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ มขึน เพื อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้ องการ)
โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วั น ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้ อย 21 วั น
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิ มจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพื อให้คณะเดินทางได้
ทางบริษัทยินดีทีจะให้บริการและดําเนินการต่อไป
• ในกรณีทีลูกค้าดําเนินการยืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ทีลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
ยกเว้นในกรณีทีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริงทังหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วั นจั นทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
และวั นเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปนันๆถือว่าเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

ข้อมูลสําคัญเกียวกับโรงแรมทีพัก ทีท่านควรทราบ
• เนืองจากการวางแผนผังห้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพั กแบบห้องเดียว (Single) , ห้องพั กคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ
ห้องพั กแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพั กแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกั น หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพั กแบบ 3 ท่าน
ซึงถ้าต้องการเข้าพั ก 3 ท่าน อาจจะต้องเปน 1 เตียงใหญ่ กั บ 1 เตียงพั บเสริม หรือ อาจมีความจําเปนต้องแยกห้องพั ก เปน ห้ องคู่ 1 ห้ อง (Twin/Double)
และ ห้องเดียว 1 ห้ อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ มตามจริงทีเกิดขึนจากนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา เครืองปรับอากาศทีมีจะ
• ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
• กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพั กในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปนอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา
ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั น

• โรงแรมระดั บ 4-5 ดาว ทีระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากั บ
• มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมทีระบุนันเปนการจัดอันดับของการท่องเทียวประเทศตุรกี
• ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงทีตรงกับวันหยุดสําคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ พั กโรงแรม ณ เมืองใกล้ เคียง

ข้อมูลสําคัญเกียวกับสายการบิน ทีท่านควรทราบ
• เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมู่คณะ (ราคาพิ เศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครืองบินทุกกรณี
แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากทีสุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางทีมาด้วยกัน ได้นังด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากทีสุดเท่าทีจะสามารถทําได้
• กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพ้ อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเพื อชําระกับเมนูใหม่ทีต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
• บัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลั บ พร้ อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เปน ชันธุรกิจ (Business Class)
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเปนกรณีพิเศษ กรณีนี ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบั ตรโดยสาร พร้ อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30
วั นก่อนออกเดินทาง หากออกบั ตรโดยสาร พร้ อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) เรียบร้ อยแล้ ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้
โดยทังนีการตัดสินใจ ขึนอยู่กับดุลยพิ นิจของเจ้าหน้าทีสายการบินเปนสําคัญ
• บั ตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ ได้ เนืองจากเปนบัตรโดยสารชนิดราคาพิ เศษ (ตัวกรุ๊ป ราคาประหยัดทีสุด)

เงือนไข และ ข้อควรทราบอืนๆทัวไป ทีท่านควรทราบ
• ทัวร์นีสําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื อการท่องเทียวเท่านัน
• หนั งสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้ า **กรณี
ถือหนั งสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ มเติม**
• ทัวร์นีขอสงวนสิทธิสําหรับผู้เดินทางทีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้ าปกสีนาตาล / เลือดหมู) เท่านัน กรณีทีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน้ าปกสีนาเงินเข้ ม) หนั งสือเดินทางทูต (หน้ าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื อการท่องเทียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ
หรือ เอกสารใดเชือมโยงเกียวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิ เศษอืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์ เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ทังฝงประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้ าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดทีจะเกิดขึนในส่วนนี และ
ทัวร์นีเปนทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง
หรือด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ทัวร์นีเปนทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง
หรือด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• **ในกรณีทีผู้โดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี**
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง เลขทีวีซ่า และอืนๆ
เพื อใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนทีเหลือทังหมด
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิ มขึนของนักท่องเทียวทีไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภั ยธรรมชาติ
การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสั มภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอืน เปนต้น
• อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ มขึน
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี นามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกั นภั ยสายการบิน
การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ ทีทําให้ต้นทุนสูงขึน
• มั คคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
• นักท่องเทียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทีเกียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น
วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยทีไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนทีบริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านัน

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร
โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน
ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเปาใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านัน
• สิงของทีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตั ดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเปาใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านัน
• คณะทัวร์นี เปนการชําระค่าใช้จ่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง
ซึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเปนต้องท่องเทียวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทีท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึง
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายให้ ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติมขึนตามมาเปนบางกรณี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมดกับผู้เดินทาง กรณีทีเกิดเหตุการณ์นีขึน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

