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BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ - คอนย่า
คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูรล์ าซาน

***พิเศษ...ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์***
**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถา้ 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**
ประเทศตุรกี...นำท่ำนเที่ยวชม 3 มหำอำณำจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดิน
ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ ง
ประเทศที่ มี ผู อ้ ยู่อาศั ย มาตั้งแต่ ย ุค หิ น เก่ ามี อารยธรรมอนาโตเลีย โบราณ
ต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนี ย และ เปอร์เซีย
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มัสยิดสีน้ าเงิน

กรุงอิสตันบูล

เมืองคอนย่า
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พระราชวังโดลมาบาเช่

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ปราสาทปุยฝ้ าย

เมืองคัปปาโดเกีย

โรงแรมถ้า

กรุงทรอย

ไวน์ตรู ล์ าซาน
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK069 (23.00 – 05.20)
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ ำเงิน – วิหำรเซนต์โซเฟี ย – ฮิปโปโดม
พระรำชวังทอปกำปึ - สไปซ์ มำร์เก็ต
อิสตันบูล – พระรำชวังโดลมำบำเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชำนัคคำเล่ – กรุงทรอย – ชมม้ำไม้จำลอง
เมืองโบรำณเอเฟซุส – คุซำดำสี – โรงงำนเครื่องหนัง
เมืองคูซำดำสี – ปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ ำย - เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส
– ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ – เมืองคอนย่ำ
เมืองคอนย่ำ – คัปปำโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ – แวะถ่ายรูป
คาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ชิมไวน์ตูรล์ ำซำน
โชว์ระบำหน้ำท้อง (Belly Dance)
คัปปำโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม -สนำมบินเคย์เซอรี่
(บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20) อิสตันบูล - สนำมบินกรุงอิส
ตันบูล BY TK 064 (20.10 – 09.40)

2
3
4
5
6

7
8

MEAL
B

L

HOTEL
D
HOTEL IN ISTANBUL
HOTEL IN CANAKKALE
HOTEL IN KUSADASI
HOTEL IN KONYA
CAPPADOCIA CAVE
HOTEL

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กาหนดการเดินทาง
13 – 20, 21- 28 กรกฎาคม 2561
13 – 20 สิงหาคม 2561

38,900.-

ฟรี!!!
✓ ชิมชาดอกลาเวนเดอร์ ที่มีเฉพาะช่วงนี้เท่านัน้
✓ กระเป๋าลาเวนเดอร์อันสวยงาม
✓ พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความ
ชั่วร้าย ค้าขายดีมีกาไรของแท้จากตุรกี

ตารางเที่ยวบินเดินทาง :
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เมือง
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
กรุงเคย์เซอรี่ – อิสตันบูล

เที่ยวบิน
TK069
TK2013

เวลา
23.00 – 05.20 น.
14.45 – 16.25 น.

ระยะเวลาบิน
10ช.ม. 20 น.
1 ช.ม. 20 น.

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

TK064

20.10 – 09.40 น.

9 ช.ม. 30น.

วันแรกของการเดินทาง (1)

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล

***

หมายเหตุ กรุบ๊ วันที่ 13 – 20 สิงหาคม เที่ยวบินที่ TK65
นัดพบพร้อมกันเวลา 18.30 น. เครื่องบินเวลา 21.45-04.30 น. ***
20.00 น.
พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบ เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำม
สะดวกด้ำนเอกสำรและสัมภำระ
23.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั ่วโมง 20 นาที)

*** บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล / มีจอทีวีทุกที่นั ่ง / บริการเสิรฟ์ อาหารร้อน 2 มื้ อ ***

วันที่สองของการเดินทาง (2)

05.20 น.

กรุงอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ าเงิน - วิหารเซนต์โซเฟี ย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปิ – สไปซ์มาร์เก็ต

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั ่วโมง)
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(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชม.) หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมื องอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ ห์
แห่งอำยรธรรมอันเก่ำแก่ซึ่งเหมือนนี้ เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงำม และอดีต
ยังเป็ นเมืองหลวงของอำณำจักรโรมันตะวันออกที่ เคยรุ่งเรืองกว่ำ 1,000 ปี ซึ่ งเรำรูจ้ ักในนำม
“กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล” เป็ นเมืองที่มีประชำกรมำกที่สุดในประเทศตุรกีต้งั อยู่บ ริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสำคัญ เพียงเมืองเดี ยวในโลก ที่ ต้ังอยู่ใน 2
ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ่งอนำโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิส
ตันบูลเป็ นเมืองสำคัญของชนเผ่ำจำนวนมำกในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตั นบูลมีชื่อเรียกแตกต่ำง
กัน ออกไป น ำท่ ำ นเที่ ย วชม “มั ส ยิ ด สี น้ า เงิ น ” (BLUE MOSQUE) เพื่ อ ควำมยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง
อำณำจักรออตโตมัน หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่ำแก่และยิ่งใหญ่
ในกรุ งอิ ส ตัน บูล ประเทศตุ รกี ซึ่ งสร้ำงตั้งแต่ ส มัย กำหลิ บ Ahmed I ยุ ค จัก รวรรดิ์ อ๊อ ตโตมำน
ระหว่ำงปี 1609-1616 เป็ นมัสยิ ดที่ โอ่อ่ำ สง่ำงำม เกิ น คำบรรยำย ด้วยกำรสร้ำงหออะซำน
จำนวน 6 หอ จนเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญ ลัก ษณ์สำคัญ ของตุ รกี ซึ่ งนั ก ท่ องเที่ ย วทุ ก คนไม่พ ลำดที่
จะต้องไปเยือน

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ วิหารเซนต์โซเฟี ย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่
เคยเป็ นโบสถ์ศำสนำคริสต์มำก่อน และ กลำยมำเป็ นมัสยิดของศำสนำอิสลำม ซึ่งถือเป็ นศิลปะที่
เก่ำแก่และสวยงำมยิ่ง และ ยังเป็ นมรดกโลกอีกด้วย นำท่ำนเดินทำงเที่ยวชม “ฮิปโปโดม”
(HIPPODOME) สร้ำงในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็ นสนำมอำเรน่ ำที่ใช้สำหรับกำรแข่งม้ำ
ศึกในยุคโรมันที่วำงรูปแบบไว้อย่ำงสวยงำม และกิจกรรมต่ำงๆสำมำรถจุผูค้ นได้กว่ำ 100,000
คน ในฮิปโปโดรมมีอนุ สำวรียเ์ ด่นๆสำมแห่งคือ
1.เสำโอบีลิสก์ฟำโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหำรำช
นำมำจำกเมืองคำร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีกำรขนย้ำยอนุ สำวรียต์ ่ำงๆมำจำกอำณำจักรยุค
โบรำณ 2.เสำงู (Serpentine colum) สลักเป็ นรูปสำมเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ ี่
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วิหำรเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3.เสำคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII)
ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทรำบประวัติที่แน่ ชดั

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ พระราชวังทอปกาปี ” (TOPKAPI PALACE) ที่ มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่ำเป็ น
พระรำชวังสำคัญ ในสมัย ออตโตมัน เป็ นที่ ประทับของสุ ลต่ ำนองค์สำคัญ ๆ ซึ่ งบรรยำกำศของ
พระรำชวังกว้ำงใหญ่ไพศำลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่ำนจะได้ชม
ห้องต่ำงๆ ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรให้เห็นภำพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระรำชวังแห่งนี้ ยังเป็ นที่
เก็บรวบรวมสมบัติโบรำณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้ องเคลือบอันสวยหรู ก่อนนำท่ำนสู่
จุดถ่ำยภำพที่สวยที่สุดจุดหนึ่ งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต เป็ นตลำดพื้ นเมืองของชำวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศ
อันลือชื่อและ นอกจำกนั้น ยังมีอำหำรขึ้ นชื่อ และ ของฝำกมำกมำย เช่น ถัว่ สำรพัดชนิ ด, น้ ำผึ้ ง,ไข่
ปลำเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็ นต้น นอกจำกช็อปปิ้ งสนุ ก ขนมอร่อยแล้ว กำร
ได้มำถ่ำยรูปที่ ตลำดแห่งนี้ ถื อว่ำได้บรรยำกำศที่ สนุ กสนำนมำก เพื่ อหำเลือกซื้ อสินค้ำคุ ณภำพ
รำคำถูกมำกมำยโดยเฉพำะอำหำรสำเร็จรูปต่ำงๆ มำกมำยทีนักท่องเที่ยวนิ ยมไปเยือน มีเวลำให้
ท่ำนได้เลือกซื้ อสินค้ำพื้ นเมือง อำทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็ นต้น
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

วันสามของการเดินทาง (3)

เช้า
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อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จาลอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่ำนเดินทำงสู่“พระราชวังโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระรำชวังที่สวยงำมตำมสไตล์
ตะวันตก มีกำรกล่ำวว่ำ ในช่วงสุดท้ำยของอำณำจักร ออตโตมัน มีกำรปรับตัวให้ทนั สมัยมำกขึ้ น
จึงมีกำรก่อสร้ำงพระรำชวัง สไตล์ตะวันตก คล้ำยๆพระรำชวังแวร์ซำยย์ในฝรัง่ เศส และมีกำร
ประดับประดำอย่ำงชนิ ดหรูหรำมำกมำย โดยเฉพำะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก แขวนอยูใ่ นพระรำชวังแห่งนี้ และ ประกอบกับพระรำชวังแห่งนี้ อยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส จึง
มีควำมสวยงำมมำกยิ่งขึ้ น และ มีกำรเพิ่มเติมในกำรจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก จึงถือว่ำเป็ น
พระรำชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป ซึ่งพระรำชวังแห่งนี้ ใช้เวลำก่อสร้ำงถึง 12 ปี ผสมผสำนศิลปะแบบ
พระรำชวังยุโรปกับแบบอำหรับสวยงำมอย่ำงสวยงำม ชมโคมไฟระย้ำขนำดใหญ่น้ ำหนักถึง 4.5
ตัน เครื่องแก้วเจียระไน
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นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อนำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ ช่องแคบบอส
ฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมำร์มำรำเข้ำด้วยกัน และที่สำคัญช่อง
แคบแห่งนี้ เป็ นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่ำง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั ่งท่ำนจะได้ชม
ทัศนี ยภำพอันงดงำม สองฝรัง่ ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงำมยิ่ง และ มีพระรำชวังสำคัญๆ
อยูร่ ิมแม่น้ ำมำกมำย รวมถึงสถำปั ตยกรรมในยุคโรมัน ที่รำยล้อมริมสองฝั ่งแคบ ซึ่งทุกท่ำนถือเป็ น
ประวัติศำสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกำสมำล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเมืองชานัคคาเล่ ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำตลอดจนชุมทำงกำรเดินรถ และ
ขนถ่ำยสินค้ำจำกเอเชียสู่ยุโรป นั บตั้งแต่สุลต่ำนอำห์เม็ดที่ 2 ได้สร้ำงป้ อมปรำกำรขึ้ นที่ นี่เมื่อปี
1452 เมืองชำนัคคำเล่ในอดีตเป็ นที่ต้งั ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครำมโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ ำย
สัมพันธมิตรต้องกำรรุกคืบหน้ำ เข้ำไปยังช่องแคบคำร์ดำแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจำก
สงครำมโลก นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทรอย (Troy) ปั จจุบนั กรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชำนัคคำเล่
(Canakale) ประเทศสำธำรณรัฐตุรกี ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ ยวแห่งหนึ่ ง บริเวณกรุง
ทรอย มีกำรจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องรำวกำรค้นพบโดยนั กโบรำณคดี พร้อมทั้ง
ภำพแผนผังเมืองทรอยที่ ถูกสร้ำงซ้อนทับกันถึ ง 9 ชั้น มีซำกเมืองเก่ำ กำแพง ประตู และม้ำไม้
จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อนั ชำญฉลำดด้ำนกลศึกของนักรบโบรำณโดยเป็ น
สำเหตุทำให้กรุงทรอยแตก ชมม้าไม้จาลองแห่งทรอย (Trojan Horse)

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
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ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี
โรงงานเครื่องหนัง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงำมจนกระทัง่ จำรึก
ว่ำ “มหานครแห่งแรกและยิง่ ใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบรำณที่สมบูรณ์และมัง่ คัง่ ที่สุด ถนน
ทุกสำยปูดว้ ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้ มีทำงเข้ำ 3
ทำง โดยบริเวณประตูทำงเข้ำมีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญำ เทพีแห่ง
คุณธรรม เทพีแห่งควำมเฉลียวฉลำด และเทพีแห่งควำมรู ้ รูปแกะสลักเทพีท้งั 4 องค์นี้เป็ นของ
จำลอง ส่วนของจริงนักโบรำณคดีชำวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์
กรุงเวียนนำ

แวะชมโรงละครเอเฟซุส
ซึ่งจุคนได้ประมำณ
30,000 คน เป็ นโรงละครกลำงแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สำมของโรงละครโบรำณในตุรกี มีลำนแสดงตรงกลำง
แวดล้อมด้วยที่นัง่ ชมไล่ระดับขึ้ นไป ปั จจุบนั ยังสำมำรถ
ใช้งำนได้ดีอยูแ่ ละมีกำรจัดกำรแสดงแสงสีเสียงบ้ำง
เป็ นครั้งครำว ห้องอำบน้ ำแบบโรมันโบรำณ (Roman
Bath) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ ำให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น
(Basilic of St. John) สำวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทำงเผยแพร่ศำสนำไปทัว่ ดินแดนอนำโต
เลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
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นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) เมืองต่ำงอำกำศริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่ง
หนึ่ งของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูรอ้ นของแต่ละปี ชำวตุรกีและนักท่องเที่ยวจำกต่ำงชำติมำพักและ
ทำกิจกรรมในเมืองอย่ำงมำกมำย นอกจำกควำมสวยงำมของเมืองแล้วที่นี่ยงั เป็ นแหล่งผลิตเครื่อง
หนังชั้นนำที่ส่งออกต่ำงประเทศอีกด้วย นำท่ำนสู่โรงงานเครื่องหนัง คุณภำพเยี่ยมของประเทศ
ตุรกี ที่สินค้ำแบรนด์เนมดังๆ จำกทัว่ โลก มักจะส่งมำให้โรงงำนในตุรกีผลิต อำทิเช่น Versace,
Micheal Kors และแบรนด์ดงั อื่นๆ อีกมำกมำย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)

เช้า
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เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เมืองคอนย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมื องปามุคคาเล (Pamukkale) เป็ นน้ ำตกหินปูนสีขำวที่ เกิดขึ้ นจำกธำรน้ ำใต้
ดินที่มีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน
ปริมำณที่ สูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ ” ที่ต้งั อยู่ห่ำงออกไปทำงทิศเหนื อ รินเอ่อท้น
ขึ้ นมำเหนื อผิ วดิน และทำปฏิกิริยำจับตัวแข็งเกำะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตำม
ภูมิประเทศ เกิดเป็ นประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำมแปลกตำที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยำกจะ
หำที่ใดเหมือน จนทำให้ปำมุกคำเล่แห่งเมืองเฮียรำโพลิส ได้รบั กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปำมุค
คำเล่ โรงอำบน้ ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
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นำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ในภำษำตุรกี เกิดจำกน้ ำแร่รอ้ นที่มีแร่ธำตุ
แคลเซี่ยม คำร์บอเนต มำตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้ำผำ ซ้อนกันเป็ นชั้นน้ ำตก มีสีขำวคล้ำย
กับสร้ำงมำจำกปุยฝ้ ำย ซึ่งน้ ำแร่ที่ไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่ำงต่ำงๆอย่ำง
สวยงำมและน่ ำอัศจรรย์ น้ ำแร่นี้มีอุณหภูมิต้งั แต่ประมำณ 35 – 100 องศำเซลเซียส ประชำชนจึง
นิ ยมไปอำบหรือนำมำดื่ม เพรำะเชื่อว่ำมีคุณสมบัติในกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ควำม
ดันโลหิตสูง โรคทำงเดินปั สสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมันเชื่อว่ำน้ ำพุรอ้ นสำมำรถรักษำ
โรคได้ จึ ง ได้ส ร้ำ งเมื อ งเฮี ย รำโพลิ ส ล้อ มรอบ ท่ ำ นสำมำรถเห็ น เมื อ งโบราณเฮี ย ราโพลิ ส
(Hierapolis) ในอดี ตเป็ นสถำนที่ บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษั ตริย ์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กำมุ ม ในปี
190 ก่อนคริสต์กำล สถำนที่ แห่งนี้ มีแผ่ นดิ นไหวเกิดขึ้ นหลำยครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคน
อำศัยอยู่อีก ศูนย์กลำงของเฮียรำโพลิสเป็ นบ่อน้ ำที่ศกั สิทธิ์ ซึ่งปั จจุบนั ตั้งอยู่ในโรงแรมปำมุคคำเล่
สถำนที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปำมุคคำเล โรงอำบน้ ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่ บา้ นลาเวนเดอร์ หรือ Kuyucak Village หมู่บำ้ นที่ต้ังอยู่บนเนิ นเขำทอรัส
ให้ท่ำนได้ชมควำมสวยงำมของทุ่งดอกลำเวนเดอร์ที่มีควำมกว้ำงถึ งกว่ำ 120 ตำรำงกิโลเมตร
และจะออกดอกบำนสะพรัง่ ให้ท่ำนชมเฉพำะวันที่ 20 มิ.ย. – 20 ส.ค. ของทุกปี เท่ำนั้น (ขึ้ นอยู่
กับสภาพอากาศ) หมู่บำ้ นแห่งนี้ ถือเป็ นที่หลักในกำรปลูกดอกลำเวนเดอร์ 93% ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดในประเทศ อิสระถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย

จำกนั้ น น ำท่ ำนออกน ำท่ ำนออกเดิ น ทำงสู่ เมื องคอนย่า (Konya) ซึ่ งเคยเป็ นเมื องหลวงของ
อำณำจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลำงที่สำคัญของภูมิภำคแถบนี้
อีกด้วย ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้ชมทัศนี ยภำพสองข้ำงทำงสบำยๆที่งดงำมตำมธรรมชำติตลอดสอง
ฝั ่งทำง
BW WONDERFUL TURKEY (RE-ROUTE) (Lavender) 8D5N (TK) in Jul-Aug 2018 by Tim (Update 06Jun18) PAGE 11

รหัสโปรแกรม :

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RAMADA PLAZA KONYA 5* หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

วันที่หกของการเดินทาง (6)

เช้า
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เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป
คาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ชิมไวน์ตรู ล์ าซาน
ชมโชว์ระบาหน้าท้องBelly Dance

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นำท่ ำนเข้ำชม พิ พิ ธภัณ ฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนั ก ลมวน เริ่ม ก่ อตั้งขึ้ นในปี
ค.ศ. 1231 โดยเมฟลำนำ เจลำเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่ำ ชำยคนนี้ เป็ นผูว้ ิเศษของศำสนำอิสลำม
หรือเรียกได้วำ่ เป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นับถือศำสนำคริสต์ให้เปลี่ยนมำนับถือศำสนำอิสลำม

***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์” ที่พักกองคำรำวำนในอดีตของสุ ลต่ำนฮำนี
(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บำ้ นสุลต่ำนฮำนี สร้ำงโดยสุลต่ำนอำเลดดิน เคย์โคบำท
รำวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลำยโบรำณ ตรงกลำงเป็ นสุเหร่ำ ส่วนบริเวณอื่น
จัดเป็ นครัว ห้องน้ ำ และห้องนอน
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ชื่นชม
ดิ นแดนที่ มีภู มิประเทศอัน น่ ำอัศจรรย์ซึ่ งเกิ ดจำกลำวำภูเขำไฟที่ ไหลออกมำปกคลุ มพื้ นที่ เป็ น
บริเวณกว้ำง แล้วทับถมเป็ นเวลำหลำยล้ำนปี เมื่อวันเวลำผ่ำนไป พำยุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัด
เซำะแผ่ น ดิ น มำเรื่อยๆ ก่ อให้เกิ ดกำรแปรสภำพเป็ นหุ บเขำร่องลึก เนิ นเขำ กรวยหิ นและเสำ
รูปทรงต่ำงๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงำม แปลกตำและน่ ำอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่ ำ
“ดินแดนแห่งปล่องนำงฟ้ ำ” และได้รบั กำรแต่งตั้งจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทำง
ธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นำท่ำนชม นครใต้ดิน Underground City เป็ นสิ่งน่ ำอัศจรรย์อย่ำงหนึ่ งที่มนุ ษย์สร้ำงขึ้ น เกิดจำก
กำรขุดเจำะพื้ นดินลึกลงไปหลำยๆชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจำกข้ำศึกศัตรูในช่วงสงครำม นครใต้
ดินมีพร้อมทุกอย่ำงทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ ำ ห้องครัว ห้องอำหำร โบสถ์ บ่อน้ ำ คอกสัตว์

นำท่ำนชิมไวน์ตรู ล์ าซาน (Turasan Winery) ไวน์ โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็ นสินค้ำส่งออก
สำคัญให้ชำวสุเมเรียนและชำวอัสซีเรียนโบรำณ “วิยำนำวำนดำ” ซึ่งหมำยถึง “ดินแดนแห่งไวน์
และด้วยพื้ นที่กว่ำ 6,100 ตำรำงกิโลเมตร ทำให้ตุรกีเป็ นประเทศที่ปลูกองุ่นส่งออกเป็ นอันดับที่สี่
ของโลก ไร่ ไ วน์ ตู ร ำซำน คื อ ไร่ ไ วน์ อัน มี ชื่ อ เสี ย งของภู มิ ภ ำคคัป ปำโดเกี ย ก่ อ ตั้ ง ครั้ง แรกในปี
ค.ศ.1943 ตรงกับช่วงเวลำหัวเลี้ ยวหัวต่อของสงครำมโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นตั้งแต่กำรปลูก กำรเก็บ
กำรบ่มผลองุ่น โดยผสมผสำนกับกรรมวิธีแบบโบรำณและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นผลให้ไวน์ของ
เขำไม่ว่ำจะเป็ นไวน์ขำวหรือไวน์แดงต่ำงมีคุณภำพอันยอดเยี่ยม ซึ่งสืบทอดกิจกำรมำเป็ นรุ่นที่ 3
เป็ นระยะเวลำถึ ง 75 ปี มำแล้ว ให้ท่ ำนได้ชิมไวน์ รสเลิศจำกไร่ไวน์ ชื่อดังแห่งนี้ อิสระให้ท่ำนได้
เลือกซื้ อไวน์ช้นั เยี่ยม และผลิตภัณฑ์ที่ทำมำจำกองุ่น กลับไปเป็ นของฝำก
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นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CAPPADOCIA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

หมายเหตุ

ในกรณีโรงแรมถ้าเต็ม ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)

***หลังทานมื้อค่าแล้ว นาท่านชมโชว์ ระบำหน้ำท้อง
หรือ Belly Dance เป็ นการร่ายราที่ เน้นการเคลื่ อนไหว
ของกล้า มเนื้ อส่ ว นท้ อ งและสะโพก ใช้เ ทคนิ คการ
เคลื่ อนไหวแบบแยกส่ ว น ผู ้เ ต้น จึ ง ต้อ งฝึ กควบคุ ม
กล้ามเนื้ อและข้อต่อส่วนต่างๆ ให้เคลื่ อนไหวแตกต่าง
กันได้ ในปั จจุบนั ระบาหน้าท้องเป็ นการแสดงบันเทิงที่ ได้รบั ความนิ ยมอย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)

คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – โรงงานเพชร - เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – สนามบินเมืองเคย์เซอรี่
สนามบินอิสตันบูล

**ส ำหรับท่ ำนใดที่ ส นใจขึ้ น บอลลู น ชมควำมงำมของเมื องคัปปำโดเกี ย จะต้องออกจำก
โรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมื องคัปปำโดเกียในอี กมุ มหนึ่ งที่ หำชมได้ยำก ใช้
เวลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง โดยต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปี ขึ้นไป (ค่ำขึ้ นบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในค่ำทัวร์ รำคำประมำณ US 230 ต่อ 1 ท่ ำน)** หำกท่ ำนสนใจ สำมำรถสอบถำม
รำคำได้จำกหัวหน้ำทัวร์ ก่อนชำระเงิน ***
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นำท่ำนเข้ำชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ำมีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิต
ในตุรกีนัน่ มีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่วำ่ จะเป็ นพรมที่ทอจำกขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจำกฝ้ ำย
และพรมที่ทอจำกไหม แล้วนำท่ำนชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อำทิเช่น เทอค
วอย อำร์เทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมำอย่ำงปรำณีตและยังมีควำมโดดเด่นให้ท่ำนได้
เลือกชมและช๊อปปิ้ งตำมอัธยำศัยนำท่ำนออกเดินทำง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูใ่ น
บริเวณที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐำนของผูค้ นมำตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชำวคริสเตียนยุคแรกใช้ในกำร
เป็ นที่หลบหนี ภยั จำกกำรไล่ทำร้ำยและสังหำรก่อนที่คริสต์ศำสนำจะเป็ นศำสนำที่ได้รบั กำร
ประกำศว่ำเป็ นศำสนำของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จำกคริสต์ศำสนสถำนจำนวนมำกมำยที่ต้งั อยู่ใน
บริเวณนี้ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)
ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นควำมคิดของชำวคริสต์ที่ตอ้ งกำรเผยแพร่
ศำสนำโดยกำรขุดถ้ำเป็ นจำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยังเป็ นกำรป้ องกันกำรรุกรำนจำกชนเผ่ำ
ลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศำสนำคริสต์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเคย์เซอรี่
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2013
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น กรุ ง อิ ส ตัน บู ล (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1ชม. 40นาที )

14.45 น.
16.25 น.
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หลังจากนั้นนาท่านต่อเครื่องเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 064
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09 ชม. 30 นาที)

วันที่แปดของการเดินทาง (8)

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

09.40 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**หมำยเหตุ

*******************************************************************
รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม**

BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ – คอนย่า
คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูรล์ าซาน

***พิเศษ...ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์***
**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถา้ 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**
ประเทศตุรกี...นำท่ำนเที่ยวชม 3 มหำอำณำจัก รอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดิน
ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ ง
ประเทศที่ มี ผู อ้ ยู่อาศั ย มาตั้งแต่ ย ุค หิ น เก่ ามี อารยธรรมอนาโตเลีย โบราณ
ต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนี ย เทรซ อาร์มีเนี ย และ เปอร์เซีย
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทางวันที่

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
พักห้องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ ท่านละ

13 – 20, 21 – 28 กรกฎาคม 2561
13 – 20 สิงหาคม 2561
รวมตัว๋ เครื่องบิน

ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบิน

38,900.-

15,900.5,500.-

*** รำคำนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษี น้ ำมันและรำคำตัว๋ ของสำยกำรบิน ณ วันที่ 23
เม.ย.61 หำกมีกำรเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหลังจำกออกรำคำนี้ ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสาร ผูใ้ หญ่ต้งั แต่ 25 ท่านขึ้ นไป หำกผูโ้ ดยสำรที่เป็ นผูใ้ หญ่ตำ่ กว่ำ
25 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ

*** คนไทยไม่ตอ้ งทาวีซ่า
อัตรานี้ รวม
*ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง
*ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่ำโรงแรมที่พกั (สองท่ำนต่อหนึ่ งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
*ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุ, ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งที่มี
*ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่ คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
*ค่ำประกันกำรเดินทำงเฉพำะอุบตั ิเหตุเท่ำนั้น คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สาหรับผูเ้ ดินทางไป
พร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี่อำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี หรือเกิ น
85 ปี ขึ้ นไป (อำยุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งกำรทำประกันกำรเดินทำงรำยดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภำพด้วย ชำระเพิ่มท่ำนละ 500 บำท/ท่ำน
รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน้ ำดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด
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อัตรานี้ ไม่รวม
*ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุ ญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
*ค่ำทำวีซ่ำประเทศตุรกี
*ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรทำหนังสือเดินทำงหำยทุกกรณี
*ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่ำธรรมเนี ยมน้ ำมันและภำษี สนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นรำคำ
*ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนื อจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สงั ่ เพิ่มเอง
*ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
*ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง
*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 50 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า
เงื่อนไขการชาระเงิน
บริษทั ฯ ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บาท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่ งท่ำน
สาหรับส่ วนที่เหลือ บริษัท ฯ จะขอเก็ บค่าทัวร์ท้ ังหมดก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อย 15 วันทา หาก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามนี้

การยกเลิก
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แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าตั ๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครื่องบิน น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20
กิโลกรัม (หากน้ าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สำหรับผูโ้ ดยสำรชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ำสำหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สำยกำรบินอนุุ ญำตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และควำมกว้ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุ ญำตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่ำนละ 1 ใบ/ท่ำนเท่ำนั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่อง
ได้ 1 ใบ/ท่ำนเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ทำงบริษัทได้สำรองที่นัง่ พร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตัว๋ เครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่วำ่ จะด้วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย แล้วแต่สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
2. หำกตัว๋ เครื่องบินทำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึ้ นจริง
3. ที่นัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด ซึ่งทำงสำยกำรบิน จะล็อคที่นัง่ ไว้ ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดกำรได้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง
และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ ำหนักประมำณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และอำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่ลกู ค้ำเดินทำงไม่ถึง 25 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นก่อนวันเดินทำง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ เนื่ องจำกสำเหตุต่ำงๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัด
หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขัด , อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ
5.กรณีที่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้เนื่ องจำกเหตุสุดวิสยั ของสภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยูเ่ หนื อ
กำรควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้ น
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกว่ำมีกำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีที่ท่ำนสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรใดๆ หรือไม่เข้ำชมสถำนที่ใดๆก็ตำมที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้ น
8. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุกำรณ์ที่เหนื อกำรณ์ควบคุมของบริษัท
9.กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธในกำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
10. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่ องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำก
กำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำหรือค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ
ทั้งหมด
12.เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษทั ฯ
แล้ว

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
กำรจัดท ำโปรแกรมทัวร์เป็ นกำรกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หำกวันเดิ นทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนที่เข้ำชมนั้นๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดจองผ่ำนระบบออนไลน์ โดยใน
วันที่คณะจะเข้ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (รำคำกรุป๊ ทัวร์) ตำมที่
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ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่น้ั นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่ำนได้เข้ำมสถำนที่ดังกล่ำวได้ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ
หรือเหตุใดเหตุหนึ่ งในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่มี
กำรคืนเงินใดๆให้แก่ท่ำน เนื่ องจำกได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ ำ งๆในแถบยุ โรป มี ก ำรรณรงค์เรื่ องกำรงดสูบ บุ ห รี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนที่ ต่ ำงๆ จะมี
ข้อกำหนดที่ ชดั เจน ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะสำหรับผูส้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้ เนื่ องจำกสุ ขภำพของคน
ส่วนรวม

กรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนี้ ทางบริษทั ฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสาหรับเด็กที่อายุต้งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง

4. เบอร์ติดต่อ ***สาคัญมาก ขอทราบเบอร์ตดิ ต่อมากว่า 1 หมายเลข
....................................................................................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
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6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
*** กรณีที่ไม่ทานเนื้ อวัว รบกวนระบุประเภทอาหารที่ท่านสามารถทานได้ (เฉพาะเสิรฟ
์ บนเครื่องบิน)

อาหารประเภทมังสาวิรสั
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย

อาหารประเภทซีฟ้ ูด
..........เคย / ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ...............................
หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้ ซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขของตัว๋ กรุ๊ป
ทัง้ นี้ทำงลูกค้ำสำมำรถแจ้งสะสมไมล์ไว้ก่อนได้ เพื่อเป็ นเรคคอร์ดกำรเดินทำง
9. ต้องการเลือกที่นั ่ง ..................ริมทางเดิน .......................ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทำงบริษัทฯ จะดำเนิ นกำรแจ้งไปทำงสำยกำรบิน แต่ยงั ไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
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