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BW…HIGHLIGHT TURKEY 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถา้ 1 คืน**
ประเทศตรุกี....... แผ่นดิน 2 ทวีป บนทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ประเทศที่
มีผอู ้ ยูอ่ าศัยมาตัง้ แต่ยคุ หินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณต่างๆเอโด
เลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนี ย และ เปอร์เซีย หลังจากการ
พิชิตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถูกแบ่งออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส
ทะเลมาร์มารา และช่องแคบดาร์ดาแนลส์

เมืองคัปปำโดเกีย

เมืองคอนย่ำ

โรงแรมถ้ำ

พระรำชวังโดลมำบำเช่

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

เมืองอิสตันบูล

กรุงทรอย

มัสยิดสีน้ ำเงิน

เลือกทำ Option Balloon
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK69 00.05 – 06.25(+1)
อิสตันบูล (บินภำยใน TK2006 07.45-09.15) – คัปปาโดเกีย –
เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงาน
พรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บา้ นโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ –
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงาน
หนัง

2
3
4
5
6
7
8

MEAL
B

L

เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ าเงิน – วิหารเซนต์โซเฟี ย พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิส
ตันบูล TK064 20.40 – 09.45 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

HOTEL
D
CAPPADOCIA AVRSYA
HOTEL
HOTEL ANEMON
KONYA
KUSADASI GRAND
BELISH HOTEL
CANAKKALE KOLIN
HOTEL
RAMADA PLAZA
TEKSTILKENT HOTEL

ราคาท่านละ 35,900 บาท (พ ักห้องคู)่ ห้องเดีย
่ วเพิม
่ ท่านละ 7,000 บาท
กาหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 60 : 07 – 14 ก.ค. 60 / 28 ก.ค. – 04 ส.ค. 60
สงิ หาคม 60 : 11 – 18 ส.ค.60 / ก ันยายน 60 : 08 – 15 ก.ย.60 / 22 – 29 ก.ย.60
2-9, 16-23 พฤศจิกายน 60 / 7-14 ธ.ค 2560 (ว ันร ัฐธรรมนูญ)
24-31 ธ.ค. (ว ันคริสต์มาส) / 27 ธ.ค. – 3 ม.ค.(ว ันปี ใหม่)

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
21.00 น.

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมำยเลข 9 เคำน์เตอร์ T
สำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
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00.05 น.
06.25 น.
07.45 น.
09.45 น.

กลำงวัน

กรุงอิสตันบูล (บินภำยใน)– เมืองคัปปำโดเกีย – เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงำนพรม
โรงงำนเพชร - หุบเขำนกพิรำบ – หมู่บำ้ นโบรำณอุชิซำร์

ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 10 ชั ่วโมง)
เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำไทย 4 ชั ่วโมง) หลังจากนั้น
นาท่านแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ สู่เมืองนีฟซีฮีร ์
ออกเดินทำงสู่ เมืองนีฟซีฮีร ์ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2006
เดิ น ทำงถึ งสนำมบิ น เมื องนี ฟ ซี ฮี ร ์ หลังจากผ่ านขั้น ตอนการตรวจคนเข้าเมื องแล้ว นาท่ าน
เดินทางสู่ เมื องคัปปำโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์ซึ่งเกิด
จากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้ นที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อ
วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิ มะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
เป็ นหุบเขาร่องลึก เนิ นเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตา
และน่ าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า ” และได้รบั การแต่งตั้ง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
นาท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของผูค้ นมา
ตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่หลบหนี ภยั จากการไล่ทาร้ายและ
สังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รบั การประกาศ
ว่า เป็ นศาสนาของจัก รวรรดิ ที่ จ ะเห็ น ได้จ ากคริ ส ต์ศ าสน
สถานจานวนมากมายที่ต้งั อยูใ่ นบริเวณนี้
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม (Goreme
Open Air Museum) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่ตอ้ งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์
และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
นาท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะ
พื้ นดิ นลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่ อใช้เป็ นที่ หลบภัยจากข้าศึ กศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีช้นั ล่างที่ ลึก
ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้ มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว
ห้องอาหาร โบสถ์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)
จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงำนพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือ
ว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิตในตุรกีนัน่ มีชื่อเสียง
เลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรม
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คำ่

ที่ทอจากฝ้ าย และพรมที่ทอจากไหม แล้วนาท่านชมโรงงำนเพชร ที่ มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี
อาทิเช่น เทอควอย อาร์เทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณี ตและยังมีความโดด
เด่นให้ท่านได้เลือกชมและช๊อปปิ้ งตามอัธยาศัย
น าท่ า นแวะถ่ า ยรูป หุ บ เขำนกพิ ร ำบ (Pigeon Valley) จุ ด ชมวิ ว ณ หุ บ เขานกพิ ร าบ Pigeon
Valley หน้าผาที่ ช าวเมื องโบราณได้ขุด เจาะเป็ นรู เพื่ อ ให้น กพิ ราบเข้าไปท ารังอาศัย อยู่อ ย่า ง
มากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุ ชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้ในระยะไกล ที่นี่
จะมีนกพิราบมากมาย ที่ ชาวบ้านเลี้ ยงนกพิราบ เพื่อนาอึ มาทาเป็ นปุ๋ยบารุงต้นไม้ และนาท่าน
แวะถ่ายรูปหมู่บำ้ นโบรำณอุชิซำร์(Uchisar Town) เป็ นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึม าอยู่
บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ ง วิว
จากด้านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้ องล่างได้รอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผูค้ น
จริงที่อยู่อาศัยในบ้านที่ขุดเข้าไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้วา่ เป็ นบ้านจอมปลวก ใน
สภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั ....................... โรงแรมถ้ำ หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)

เช้ำ

เมืองคัปปำโดเกีย – เมืองคอนย่ำ – คำรำวำสไลน์ – พิพิธภัณฑ์
เมฟลำนำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)

**สำหรับท่ำนใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย
จะต้องออกจำกโรงแรม 05.00 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียใน
อีกมุมหนึ่ งที่หำชมได้ยำก ใช้เวลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง (ค่ำขึ้น
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ รำคำประมำณ US 200 ต่อ 1 ท่ำน)**
นาท่านออกนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องคอนย่ำ (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจูคในช่ วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่ สาคัญ ของภูมิภาคแถบนี้ อีกด้วย
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั ่งทาง
ของประเทศตุรกี ***ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยรูป *** ”คำรำวำนสไลน์” ที่พกั กองคาราวานในอดีต
ของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บา้ นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลด
ดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทาด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า
ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็ นครัว ห้องน้ า และห้องนอน
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
ได้เ วลำอั น สมควร น ำท่ ำ นเข้ำ ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มฟลำนำ
(Mevlana Museum) หรื อ ส านั ก ลมวน เริ่ ม ก่ อ ตั้ งขึ้ นในปี ค.ศ.
1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้ เป็ น
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ผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้วา่ เป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีพื้ นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองปามุ ค
คาเล (Pamukkale) เป็ นน้ าตกหิ นปูนสีขาวที่ เกิ ดขึ้ นจากธารน้ าใต้ดินที่ มีอุณหภูมิประมาณ 35
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมา
จากภู เขา “คาลดากึ ” ที่ ต้ังอยู่ห่ า งออกไปทางทิ ศ เหนื อ ริ น เอ่ อ ท้น ขึ้ นมาเหนื อ ผิ วดิ น และท า
ปฏิ กิ ริย าจับ ตัวแข็ งเกาะกัน เป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กัน ไปตามภู มิ ป ระเทศ เกิ ด เป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จน
ทาให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน้ า
โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั HOTEL ANEMON KONYA 5* หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5)

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4)

เช้ำ

เมืองคอนย่ำ – เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส – เมืองคูซำดำสี
โรงงำนเครื่องหนัง

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6)
น าท่ าน เดิ นท างสู่ เ มื องป ำมุ คค ำเล (Pamukkale) ห รื อ
ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ าแร่
ร้อนที่ มีแร่ธาตุ แคลเซี่ ย ม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ น
ลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชั้นน้ าตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมา
จากปุยฝ้ าย ซึ่งน้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหินปูน ย้อย
เป็ นรู ป ร่ า งต่ า งๆอย่ า งสวยงามและน่ าอั ศ จรรย์ น้ าแร่ นี้ มี
อุณหภูมิต้งั แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะ
เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ
และโรคไต ในอดี ตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ า พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพ
ลิสล้อมรอบ
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คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)
นำท่ำนชมเมื องโบรำณเฮียรำโพลิส (Hierapolis) ใน
อดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริยย์ ูเมเนสที่
1 แห่งแพร์ก ามุ ม ในปี 190 ก่ อนคริ สต์ก าล สถานที่
แห่งนี้ มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334
จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮี ยราโพลิสเป็ น
บ่อน้ าที่ ศักสิทธิ์ ซึ่ งปั จจุบนั ตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล
สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
ได้เวลาอัน สมควร น าท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องคูซ ำดำสี (Kusadasi) เมื องริม ทะเล ที่ พัก ต่ าง
อากาศที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ งของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้ นชาวตุรกีมกั จะ
มาล่ องเรือ ชมทะเลสี ฟ้ า สวย และนอนอาบแดดริ ม ชายหาดที่ นี่ น าท่ านสู่ โรงงำนเครื่องหนั ง
คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ที่สินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทัว่ โลก มักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกี
ผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดงั อื่นๆ อีกมากมาย
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั KUSADASI GRAND BELISH HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8)

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5)

เช้ำ

เมืองคูซำดำสี – เมืองโบรำณเอเฟซุส - กรุงทรอย เมืองชำนัคคำเล

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9)
น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ เ มื อ งโบรำณ เอเฟซุ ส (City of
Ephesus) ที่ ยิ่ งใหญ่ แ ละงดงามจนกระทัง่ จารึ ก ว่า “มหำ
นครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย ” เมืองโบราณที่
สมบู ร ณ์ แ ละมัง่ คัง่ ที่ สุ ด ถนนทุ ก สายปู ด ้ว ยหิ น อ่ อ น ชม
ห้องสมุดเซลซุ ส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้
มีท างเข้า 3 ทาง โดยบริ เวณประตูท างเข้ามีรูปแกะสลัก
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กลำงวัน

เทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และ
เทพี แ ห่ งความรู ้ รูป แกะสลัก เทพี ท้ัง 4 องค์นี้ เป็ นของจ าลอง ส่ ว นของจริ งนั ก โบราณคดี ช าว
ออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส
ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณ
ในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นัง่ ชมไล่ระดับขึ้ นไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครั้งคราว ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath)
ที่ ย ังคงเหลื อ ร่ อ งรอยของห้อ งอบไอน้ า ให้เห็ น อยู่จ นถึ งทุ ก วัน นี้ ชมโบสถ์นั ก บุ ญ เซนต์ จอห์น
(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอนาโต
เลี ย หรื อ ประเทศตุ ร กี ในปั จจุ บัน น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเพอร์ก ามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ ใน
บริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนื อของแม่น้ าไคซูส ซึ่งเป็ น
เมื องโบราณของกรี ก ที่ มี ค วามสาคัญ ของพวกเฮเลนนิ สติ ก ซึ่ งมี สถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ สาคัญ คื อ
วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เป็ นโครงสร้างฐานในการป้ องกันเมืองของอาณาจักร
กรีกและโรมัน ซึ่ งผูต้ ้งั ถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่ สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนิ นเขาที่ ดา้ นหนึ่ งเป็ นผาชัน
และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่ เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ ราบเบื้ องล่างที่ รายล้อมป้ อม
ปราการเหล่านี้ โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็ นพื้ นที่วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์
พระราชวังและพื้ นที่ ใช้งานต่ างสาหรับกษั ตริยแ์ ละชนชั้นสูงเท่ านั้ น ส่วนประชาชนคนธรรมดา
ทัว่ ไปจะอยูใ่ นส่วนของเมืองด้านล่าง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (10)
นาท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปั จจุบนั กรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคา
เล่ (Canakale) ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
แห่งหนึ่ ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจาลองกรุงทรอย และเรื่องราว
การค้น พบโดยนั ก โบราณคดี พร้อ มทั้ ง ภาพแผนผั งเมื อ งทรอยที่ ถู ก สร้า ง
ซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กาแพง ประตู และม้าไม้จาลองแห่งทรอย
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญ ญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึ กของนั กรบโบราณโดย
เป็ นสาเหตุ ท าให้ก รุ งทรอยแตก ชมม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั้ น นาน าท่ าน
เดินทางไปยัง เมืองชำนัคคำเล ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่าย
สินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นั บตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้ อมปราการขึ้ นที่ นี่เมื่อปี 1452
เมื อ งชานั ค คาเล่ ในอดี ต เป็ นที่ ต้ังของสมรภู มิ ร บกัล ลิ โปลี สมัย สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่ อ ฝ่ าย
สัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจาก
สงครามโลก
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
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คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (11)

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)

เช้ำ

เมืองชำนัคคำเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –
พระรำชวังโดลมำบำเช่ - สไปซ์ มำร์เก็ต

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (12)
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งอิ สตัน บู ล (Istanbul) เมื่ องสาคัญ
อันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ ห์แห่งอายรธรรมอัน
เก่าแก่ซึ่งเหมือนนี้ เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีป ยุโรปอัน
สวยงาม และอดี ต ยังเป็ นเมื อ งหลวงของอาณาจัก รโรมัน
ตะวัน ออกที่ เคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่ งเรารูจ้ ัก ในนาม
“กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล” เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในประเทศตุรกี
ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียว
ในโลก ที่ต้งั อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ่งอนาโต
เลี ย ) ซึ่ งในอดี ต อิ สตัน บูลเป็ นเมืองส าคัญ ของชนเผ่ าจ านวนมากในบริเวณนั้ น จึ งส่งผลให้อิ ส
ตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อนำท่ำนล่องเรือชมควำม
งดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ
ช่องแคบบอสฟอรัส
(Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดาและทะเลมาร์
มาราเข้าด้วยกัน และที่สาคัญช่องแคบแห่งนี้ เป็ นช่องแคบ
พรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2
ฝั ่งท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงาม สองฝรัง่ ทวีป คือ
ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสาคัญๆ อยูร่ ิมแม่น้ ามากมาย รวมถึง
สถาปั ตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริมสองฝั ่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็ นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้
มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้
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บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (13)
นาท่านเดินทางสู่“พระรำชวังโดลมำบำเช่”
(DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตามสไตล์ตะวันตก
มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักร ออตโตมัน มี
การปรับตัวให้ทนั สมัยมากขึ้ น จึงมีการก่อสร้างพระราชวัง
สไตล์ตะวันตก คล้ายๆพระราชวังแวร์ซายย์ในฝรัง่ เศส และ
มีการประดับประดาอย่างชนิ ดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะ
มีแชนเดอเลีย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยูใ่ นพระราชวังแห่งนี้ และ ประกอบกับพระราชวังแห่งนี้
อยูร่ ิมช่องแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น และ มีการเพิ่มเติมในการจัดสวนแบบ
สไตล์ตะวันตก จึงถือว่าเป็ นพระราชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ ใช้เวลาก่อสร้างถึง
12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้า
ขนาดใหญ่น้ าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มำร์เก็ต เป็ นตลาดพื้ นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศ
อันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้ นชื่อ และ ของฝาก
มากมาย เช่ น ถัว่ สารพัด ชนิ ด , น้ าผึ้ ง,ไข่ป ลาเวีย ร์ , ขนม
อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดี ไลท์ เป็ นต้น นอกจากช็อปปิ้ งสนุ ก
ขนมอร่ อ ยแล้ว การได้ม าถ่ า ยรู ป ที่ ต ลาดแห่ ง นี้ ถื อ ว่ า ได้
บรรยากาศที่สนุ กสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้ อสินค้าคุ ณภาพ
ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสาเร็จรูปต่างๆ มากมาย
ทีนักท่องเที่ยวนิ ยมไปเยือน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (14)
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ
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วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)

เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ ำเงิน - วิหำรเซนต์โซเฟี ย
พระรำชวังทอปกำปี - ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์ ตุรกี – สนำมบิน

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (15)
นาท่านเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME)
สนามแข่งรถม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม
นาท่านเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ ำเงิน” (BLUE MOSQUE) อัน
เก่าแก่และยิ่งใหญ่สร้างขึ้ นในค.ศ.1609 เพื่อความยิ่งใหญ่
แห่งอาณาจักรออตโตมัน จากนั้นนาท่านเที่ยวชม เยเรบำ
ตัน” บ่อเก็บน้ าใต้ดินสมัยโบราณ ซึ่งนอกจากเป็ นบ่อเก็บน้ าที่
กว้างใหญ่ไพศาล เป็ นน้ าที่ใช้สาหรับผูท้ ี่อาศัยในเมืองชั้นในแล้ว การก่อสร้างยังเป็ นรูปแบบสมัย
โรมันเมื่อเดินเข้าไปด้านใน มีคนเปรียบเทียบว่าคล้ายกับพระราชวังใต้ดิน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วิหำรเซนต์โซเฟี ย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคย
เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็ นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็ นศิลปะที่
เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (16)
น ำท่ำนเดิน ทำงสู่ “พระรำชวังทอปกำปี ” (TOPKAPI
PALACE) ที่ มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่ งถื อว่าเป็ น พระราชวัง
สาคัญในสมัย ออตโตมัน เป็ นที่ประทับของสุ ลต่านองค์
สาคัญ ๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่ ไพศาล
อยู่ในดงต้น มะกอก และตั้งอยู่ริม ช่ อ งแคบ บอสฟอรัส
ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นการให้เห็นภาพย้อน
ยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี้ ยังเป็ นที่ เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี
รวมทั้งเครื่องกระเบื้ องเคลือบอันสวยหรู มงกุ ฏเพชรประจาราชวงศ์ และ อัญมณี ท รงค่ารวมทั้ง
เพชร 88 กะรัต ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ก่อนนาท่านสู่ จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่ งของ
วิวริมช่องแคบบอสฟอรัส
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์ ตุรกี
ตลำดเก่ำแก่อำยุกว่ำ พันปี เป็ นตลาดช้อปปิ้ งที่ใหญ่
และโด่งดังที่ สุ ดในตุ รกีเป็ นตลาดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ
ภายในตลาดตกแต่ งไว้อย่างสวยงามและเป็ นตลาด
เก่าแก่เปิ ดมานานกว่า 1,500 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.
1453 มีเนื้ อที่ท้ังหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีรา้ นค้าขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านค้า มีสินค้า
ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ นของกินเล่นขนมของตุรกีที่หาซื้ อจากที่ไหนไม่ได้ ของที่ระลึกที่แนะนา
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คำ่
20.10 น.

ก็จะเป็ น ลูกปั ดตาปี ศาจ เครื่องลาง ชา ผลไม้อบแห้ง ถัว่ หลากชนิ ดเช่น ถัว่ แมคคาดาเมีย พิตาชิ
โอ หรือจะเป็ นขนมหวาน เตอร์กิ สดี ไลต์ เครื่ องเทศ เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่องดนตรี
พื้ นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ พวงกุญแจหรือกระเบื้ องเพนท์ติดผนัง และของที่ ระลึกอื่น ๆ
อิสระเพลิดเพลิน กับ การเลือกซื้ อสินค้า ของฝากที่ระลึกมากมาย หรือ อาหารท้องถิ่นที่มีให้เลือก
มากมายตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (17)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนำมบินกรุงอิสตันบูล
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 064

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
09.25 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ
*******************************************************************

**หมายเหตุ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
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อัตรำนี้ รวม
*ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผูเ้ ดินทำงไปพร้อมกรุป๊ ใน
ระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์เท่ำนั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี่อายุตา่ กว่า 1 ปี หรือเกิน 85 ปี ขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี
และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทาประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ชาระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน รายละเอียด
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน้ าดื่มทุกวัน

อัตรำนี้ ไม่รวม
*ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทาวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการทาหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
*ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 48 ดอลล่ำร์ยูเอส($USD)/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง
***ไม่มีแจกกระเป๋ำ

กำรชำระเงินและกำรยกเลิก
* บริษัทฯ ขอรับชำระเงินเต็มจำนวนเท่ำนั้น หำกท่ำนยินดีชำระค่ำใช้จำ่ ยเดินทำงแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในกำร
คืนเงินทั้งหมด หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม
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กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่ จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครื่องบิน น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ าหนัก
เกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่ น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสาหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได้ 1 ใบ/
ท่านเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จา่ ย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ น
จริง
3. ที่นัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด ซึ่งทาง
สายการบิน จะล็อคที่นัง่ ไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหา
ทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่
เช็คอินเท่ำนั้น

หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
9. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทำงบริษัทฯ /ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของทำงบริษทั ฯ
แล้ว
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สถำนที่เข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทาโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมทัวร์ต ลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั้นๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะ
เข้าชมไม่สามารถจองผ่ านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษั ท จะคื น เงิ น Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ ระบุ ไว้ใน
เอกสารของสถานที่น้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุ
หนึ่ งในระหว่างการเดิ นทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว
กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้ เนื่ องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็ นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนี้ ทำงบริษทั ฯ จะนำลงกรอกในเอกสำรเข้ำ-ออก นอกประเทศ สำคัญมำก
(ขอให้ทุกท่ำนกรอกข้อมูลตำมควำมจริง แล้วส่งกลับให้เจ้ำหน้ำที่)
1. ยืนยันกำรเดินทำง จองรำยกำรทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นำมสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จำนวน ผูเ้ ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้ หญ่ ..............ท่ำน เด็ก...............ท่ำน
***เนื่องจำกทำงโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อำยุต้งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่ำนรำยละเอียดเงื่อนกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง
6. อำหำร
ไม่ทำนเนื้ อวัว
ไม่ทำนเนื้ อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรสั
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ.......................................................
8. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ำมี) ...............................
9. ต้องกำรเลือกที่นั ่ง
ริมทำงเดิน
ริมหน้ำต่ำง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้เลย)

ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ต ผูเ้ ดินทำงภำยใน 2 วัน หลังจำกทำกำรจอง

