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8 วัน แกรนด์ ตุรกี 2019 (ASR//ADB)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ ถา้ หิน 1 คืน)

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
ราคาเดียว … 41,900 บาท
26 ก.ค.-2ส.ค./ 9-16 ส.ค.6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค.
12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค.
24-31 ต.ค./ 25 ต.ค.-1 พ.ย.
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แผนที่เส้ นทางท่ องเที่ยวประเทศตุรกี

วันแรก

กรุงเทพฯ

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่ และมัคคุ เทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู ทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบิ นฯ บริ การ อาหารค่ าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ ย วบิ น สู่ น ครอิ สตันบู ล ประเทศตุ รกี (**บางคณะอาจบินด้ วย TK69 23.00-05.20+1 และตารางบินแต่ ล ะ
ฤดูกาลอาจเวลาไม่ ตรงตามโปรแกรม โปรดสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่ ณ วันที่ทาการจอง)

21.45 น.

วันที่สอง อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย
04.00 น.
06.40 น.
08.05 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่ านเดิ นทาง
สู่ อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองไคเซรี่ (Kayseri) เที่ยวบิน TK2010
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเมืองไคเซรี่ (Kayseri) โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ส
โดยเที่ยวบิน TK2010 มีบริ การอาหารว่างบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซรี่
นาท่ านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่ งเป็ นเมืองใต้ดิน ที่ มีครบทุ กอย่าง ทั้งห้องโถง
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น ฯลฯ ซึ่ งสาเหตุ แท้จริ งของการ
สร้างเมืองใต้ดินปั จจุบนั ยังสรุ ปไม่ได้ แต่ ส่วนใหญ่ ลงความเห็ นว่าเป็ นการสร้ างเพื่อใช้เป็ นที่ หลบภัยจากข้าศึก

MUSH194384

ศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลับ
ถ่ายเทเย็นสบาย เนื่ องจากเป็ นหิ นภู เขาไฟ มีอุณหภู มิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17-18 องศาเซลเซี ยส หน้าร้ อนอากาศ
เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ.
9 เป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์และยังเป็ น
การป้ องกัน การรุ ก รานจากชนเผ่าลัทธิ อื่น ที่ ไม่เห็ นด้ว ยกับศาสนาคริ สต์ ก่ อนที่ ศาสนาคริ สต์จ ะเผยแพร่ ใน
ดินแดนคัปปาโดเกีย ผูค้ นแถบนี้ นบั ถือเทพเจ้ากรี ก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผูป้ กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรั บ
ทาให้ผนู ้ บั ถือศาสนาคริ สต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ าขุดพื้นดิน
ลงไปเป็ นอุโมงค์ เกิดเป็ นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริ เวณเกอเรเม่ทาเป็ นโบสถ์ถ้ าจานวนมากกระทัง่ ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริ สต์ สาหรั บโบสถ์ถ้ าในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลัง
ด้วยกัน (สร้างตามจานวนวันใน 1 ปี ) แต่ว่าปั จจุบนั เปิ ดให้ชมเพียงบางส่ วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึก ได้เวลานาท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านชมการแสดงระบาหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั YUNAK EVLERI / OR TEMENNI EVI / OR UCHISAR KAYA หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม คอนย่ า
(ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่ อท่ าน สาหรั บประกันภัยที่ ทาจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และ เครื่ องร่ อนทุ กประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ Optional tour ขึ้ นกับดุ ลยพินิจของ
ท่าน)
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**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การดาเนิ นการการของบริ ษทั บอลลูนว่าขึ้ นได้ หรื อขึ้ นไม่ได้ อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ทัวร์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริ ษทั ทัวร์ *** ปั จจุบนั มีนกั ท่ องเที่ ยวมากมายเข้าไป
ท่องเที่ยวเขตคัปปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน ซึ่งบริ ษทั บอลลูนก็มีท้ งั ที่ข้ ึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ปริ มาณการ
จองค่อนข้างสู ง ทาให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรื อบางคณะจองได้ แต่บอลลูนเกิด ขัดข้องก่ อนขึ้ น และไม่ได้ข้ ึ นเนื่ อง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อบอลลูนได้ท้ งั ที่คปั ปาโดเกียและปามุคคาเล่ ***
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขา ร่ องลึก
เนิ นเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกี ย (Cappadocia) เป็ นชื่ อเก่ าแก่ ภาษาฮิ ตไทต์ (ชนเผ่า
รุ่ นแรกๆที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุด์ ี” ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยสและภู เขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่ แล้ว เถ้าลาวาที่ พ่นออกมาและเถ้า
ถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และ
หิ มะ กัดเซาะกร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ า
พิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ปแท่ ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดู ประหนึ่ งดิ นแดนในเทพ
นิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนที่ มหัศจรรย์
แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง 3 ชม.) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่ สาคัญของภู มิภาคแถบนี้ อีกด้วย ท่ านจะ
ได้เพลิดเพลิน กับทัศนี ยภาพที่ งดงามตามธรรมชาติ ตลอดสองฝั่ งทาง ของภู มิภาคตอนกลางของประเทศตุ ร กี
ระหว่างทางนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ “คาราวานสไลน์” ที่พกั แรมและที่แลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างทางของชาวเติ ร์ก
ในสมัยออตโตมัน จากนั้นนาท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรื อสานักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รู บี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้ เป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้
ว่าเป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิ มเป็ นสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามทาสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดิ นหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ส่ วน
หนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุ สานของเมฟานา เจลาเลดดิ น ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขี ยวสดใส
ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุ สานสาหรั บผูต้ ิ ดตาม สานุ ศิษย์ บิ ดาและบุ ตรของ
เมฟลานา

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั RAMADA KONYA / OR BAYIR DIAMOND HOTEL***** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สี่

ปามุคคาเล่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชม.) คาว่า
“ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ น
น้ าตกหิ น ปู น สี ขาวที่ เกิ ดขึ้ น จากธารน้ าใต้ดิน ที่ มีอุณ หภู มิประมาณ 35 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งเป็ นที่ มีแร่ หิน ปู น
(แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่ สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภู เขา “คาลดากึ ” ที่ ต้ งั อยู่ห่างออกไปทางทิ ศ
เหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตาม
ภู มิประเทศ เกิ ดเป็ นประติ มากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ ยากจะหาที่ ใ ด
เหมือน จนทาให้ ปามุก คาเล่ ได้รั บการยกย่องจากองค์ก ารยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเข้าชม ปราสาทปุ ย ฝ้ าย (ปามุค คาเล่ ) เมื องแห่ งน้ าพุ เกลื อแร่ ร้อน น าท่ านชมหน้าผาที่ ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้ างจากหิ มะ เมฆหรื อปุ ย
ฝ้าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปู น ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่ างๆอย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณหภู มิ
ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึ งนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ ม เพราะเชื่ อว่ามีคุณสมบัติในการรั กษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดิ นปั สสาวะ และโรคไต ในอดี ตกาลชาวโรมันเชื่ อว่า
น้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั RICHMOND THERMAL /OR COLOSSAE /OR PAM THERMAL ***** หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมมีบริ การสระว่ายน้ าซึ่งเป็ นน้ าแร่ ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ าแร่ ให้เตรี ยมชุดว่ายน้ า และหมวกว่ายน้ า ไปด้วย

MUSH194384

วันที่ห้า

เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส - อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิ ซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่ งเป็ น
เมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรี ก) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น ในอดี ตเอฟฟิ ซุ สเป็ น
เมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็ นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับ
การกาหนดให้เป็ นเมืองหลวงแห่ งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิ ซุสมีประวัติศาสตร์ ยาวนานตั้งแต่ยคุ กรี ก
โบราณ ซากเมืองที่เห็นในปั จจุบนั มีความสมบูรณ์มากที่ สุดแห่ งหนึ่ งในโลก อาจจะเป็ นรองแค่ ปอมเปอีเท่ านั้น
นาท่านเข้าชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้องอบไอน้ าให้เห็ นอยู่
จนถึงทุกวันนี้ นาท่านชม วิหารแห่ งจักรพรรดิเฮเดรี ยน (Temple of Hadrian) ซึ่งเป็ นจักรพรรดิ ที่ยิ่งใหญ่ อีกองค์
หนึ่ งของโรมัน ความโดดเด่นของวิหารแห่ งนี้ คืออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็ นเสา โคริ นเธี ยน 4
ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่ งวงกลมที่เรี ยงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็ นรู ปนางเมดูซ่า หัวเป็ นงู นา
ชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็ นสัญลักษณ์ของเอฟฟิ ซุสคื อ หอสมุดเซลซุ ส (Library of Celsus) เป็ นอาคารสอง
ชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรั บแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี้ สร้ างขึ้ นในราวปี ค.ศ. 114 โดย
ทิเบเรี ยส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็ นอนุ สรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็ นนายกเทศมนตรี ของโรมัน
ที่ ปกครองแคว้นเอเชี ยไมเนอร์ ด้านหน้ามีรูปปั้ นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่ งปั ญญา), Arete (เทพี
แห่ งความดี), Ennoia (เทพีแห่ งความคิด), Episteme (เทพีแห่ งความรู ้) จากนั้นนาท่านเข้าชมสิ่ งก่อสร้างที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในเอฟฟิ ซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็ นที่ นงั่ สามารถบรรจุ คน
ได้ถึง 25,000 คน คิ ดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิ มสร้ างตั้งแต่ สมัยกรี กโบราณ โรมันมาปรั บปรุ ง
ซ่ อมแซมให้ยิ่งใหญ่ มากขึ้ น ได้เวลานาท่ านช้อปปิ้ ง ณ ศูน ย์ผลิต เสื้ อหนังคุ ณ ภาพสู ง และร้ านขนม Turkish
Delight อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่ สุดท้ายที่ พระแม่มารี มาอาศัยอยู่
และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชี ตาบอด ชาวเยอรมันชื่ อ แอนนา แคเทอรี น
เอมเมอริ ช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราว
กับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชีวิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุ บนั
บ้านพระแม่มารี ได้รับการบู รณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดี ยว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ ง พระสันตปาปา โป๊ ป
เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่ นี่ บริ เวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ าสามก๊อกที่ เชื่ อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่ มีความ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ แทนความเชื่ อในเรื่ อง สุ ขภาพ ความร่ ารวย และความรั ก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึ่ งมี
ความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน
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14.30 น.
17.10 น.
18.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่ อิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2327 (**บางคณะอาจเดินทางด้วย TK2329 18.30-19.45 น.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT
***** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันที่หก

อิสตันบูล
(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตันบูล อาจถูกสลับสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นกับสภาพการจราจร / วันเปิ ดปิ ดของพระราชวังและพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรื อ “ฮิ ปโปโดรม” (Hippodrome) หรื อจัตุรัสสุ ลต่ านอาห์เมต สร้ างขึ้ น
ในสมัย จัก รพรรดิ เซปติ มิอุส เซเวรุ ส เพื่อใช้เป็ นที่ จ ัด แสดงกิ จ กรรมต่ างๆของชาวเมือง ต่ อมาในสมัย ของ
จักรพรรดิ คอนสแตนติ น ฮิ ปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้ น ตรงกลางเป็ นที่ ต้ งั แสดงประติ มากรรมต่ างๆ
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ นศิ ลปะในยุคกรี กโบราณ ในสมัยออตโตมัน สถานที่ แห่ งนี้ ใช้เป็ นที่ จ ัดงานพิธี แต่ ในปั จจุ บัน
เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุ ลต่านอะห์เมตซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคื อ เสาที่ สร้ างในอียิปต์
เพื่อถวายแก่ ฟ าโรห์ ตุ ต โมซิ สที่ 3 ถู ก น ากลับมาไว้ที่อิส ตัน บู ล เสาต้น ที่ สองคื อ เสางู และเสาต้น ที่ สามคื อ
เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นนาท่านเข้าชม สุ เหร่ าสี น้ าเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่ านอะห์เมต
ที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้ างมัสยิดของจักรวรรดิ ออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่ กว่า โบสถ์เซนต์
โซเฟี ย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุ เหร่ าแห่ งนี้ สร้ างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟี ย
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ก็ยงั คงเป็ นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปั จจุบนั

นาท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย (ST. Sophia) ซึ่งเป็ นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิ คอนสแตนติ น ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ เดิ มใช้เป็ น
โบสถ์คริ สต์ แต่ หลังจากจักรวรรดิ ออตโตมันเข้ามาปกครองจึ งได้เปลี่ยนโบสถ์ดงั กล่าวมาเป็ นมัสยิส แต่ ได้
เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ ในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ ก หลังจากที่ เป็ นโบสถ์ในศาสนาคริ สต์เป็ นเวลา
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กว่า 916 ปี และเป็ นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปั จจุ บนั เปิ ดให้นักท่ องเที่ ยวเข้าชมความงามและ
ความยิง่ ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิ คอนส
แตนตินที่มีต่อคริ สต์ศาสนา จากนั้นนาท่านชมความยิง่ ใหญ่ของสิ่ งก่อสร้างของชาวโรมันในอดี ต อ่างเก็บน้ าใต้
ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็ นอุโมงค์เก็บน้ าที่ มีขนาดใหญ่ ที่สุดในอิสตันบู ล สามารถเก็บน้ าได้
มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ค้ าเรี ยงรายเป็ น
แถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บ
น้ าขนาดใหญ่
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ เมห์เมตผูพ้ ิชิต
ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเบิลหรื ออิสตันบูลในปั จจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้
เป็ นศู น ย์ก ลางของอาณาจัก รออตโตมัน จึ งโปรดให้ มีก ารสร้ างพระราชวัง นี้ ขึ้ น เป็ นที่ ประทับอย่ างถาวร
พระราชวังทอปกาปึ นี้ มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้ อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกาแพงสู งตาม
แนวฝั่งทะเลมาร์ มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตาหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส
หอพัก โรงเรี ยน ฯลฯ ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ ที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ล้ า
ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจี น หยก มรกต ทับทิ ม และเครื่ องทรง
ของสุ ลต่านในแต่ละยุคสมัย ได้เวลานาท่านสู่ ยา่ นการค้าชื่ อดัง “แกรนด์บาร์ ซาร์ ” (Grand Bazzar) ซึ่ งเป็ นตลาด
เก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้าพรมและทองที่ ใหญ่ ที่สุดของตุ รกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้ าน ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT
***** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันที่เจ็ด อิสตันบูล
โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตันบูล อาจถูกสลับสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นกับสภาพการจราจร / วันเปิ ดปิ ดของพระราชวังและพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่ สะท้อนให้เห็ นถึงความเจริ ญอย่าง
สู งสุ ดทั้งทางวัฒ นธรรมและทางวัต ถุของจัก รวรรดิ ออตโตมัน ซึ่ งได้แผ่ขยายอานาจออกไปอย่างกว้างขวาง
พระราชวังแห่ งนี้ สร้ างโดย สุ ลต่ าน อับดุ ล เมอซิ ท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่ อสร้ างทั้งสิ้ น 12 ปี เพราะความที่
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สุ ลต่ านทรงเป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ยุโรปอย่างสุ ดขอบ ดังนั้น ไม่ว่ าจะเป็ นศิลปะ วัฒ นธรรม การดารงชี วิต ตลอดจน
การทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้ น พระราชวังแห่ งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กคู่ ใจชาวอาเมเนี่ ยน ชื่ อ
บัลยัน เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโ รปและตะวันออกที่ ได้รั บการตกแต่ งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวัง
ประดับตกแต่ งด้ว ยสวนไม้ด อกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่เหนื อ อ่ าวเล็ก ๆของช่ องแคบบอสฟอรั ส ภายใน
ประกอบด้ว ยห้องต่ างๆ ตกแต่ งด้วยโคมระย้า บันไดลู กกรง แก้วเจี ย ระไน และ โคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน
ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่ านล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึ่ งเป็ นช่ องแคบที่ เชื่ อมทะเลดา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ด
ขอบของทวีปยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่ องแคบบอสฟอรั สยัง
เป็ นจุ ดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุ รกี อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่ องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนาเอาเรื อปื นใหญ่ มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบู ลถูกถล่มจน
เสี ยหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้ เป็ นเพราะป้ อมปื นดังกล่าวนี้ เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิ ดใช้สะพานบอสฟอรั ส
ซึ่งทาให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิ วทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ งล้ว น
แล้วแต่ สวยงามตระการตาทั้งสิ้ น จากนั้นนาท่ านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์ เกต (Spice Market) หรื อตลาดเครื่ องเทศ
ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้ง
อันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล

***อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารค่าภายในสนามบินอิสตันบูล***
20.10 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันที่แปด กรุงเทพฯ
09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

(*บางคณะอาจเดินทางกลับด้วย TK68 เวลา 01.25-15.00 น. โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ทาการจอง)
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8 วัน แกรนด์ ตุรกี (ASR//ADB)
26 ก.ค.-2ส.ค./ 9-16 ส.ค./
6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 24-31 ต.ค./ 25 ต.ค.-1 พ.ย.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ก.ค.-ต.ค.
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
41,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,000
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
41,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
โปรดสอบถาม
95,000-140,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ปกติเริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าตัว๋ ทั้งหมด รวมถึงเที่ยวบินภายใน
20,000
(BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 ม.ค.2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตี ยง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่ องเที่ยวตุรกี (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
 รวมทิปสามรายการข้างต้น = USD54 หรื อเท่ากับประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรี ยกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในแต่ละโรงแรม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 20,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 21-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-20 วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดิ นทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิ น
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่ อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่ าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบ หาก
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ท่ านถูก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่ านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่ านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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กระเป๋าเล็กถื อติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่ วยวัด “นิ้ ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่ วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ด การสู ญ หายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่ างทัวร์ ไม่ใช่ ร ะหว่ างบิ น ) โดยปกติ ประกันภัย การ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
8 วัน แกรนด์ ตุรกี 2019 (ASR//ADB)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ ถา้ หิน 1 คืน)

ราคาเดียว … 41,900 บาท
26 ก.ค.-2ส.ค./
10-17 ต.ค./
18-25 ต.ค./
25 ต.ค.-1 พ.ย.

ลาดับที่

9-16 ส.ค./
11-18 ต.ค./
19-26 ต.ค./

ชื่ อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

6-13 ก.ย./
12-19 ต.ค./
22-29 ต.ค./

เบอร์ โทรศัพท์

20-27 ก.ย./
16-23 ต.ค./
23-30 ต.ค./

ห้ องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

9-16 ต.ค./
17-24 ต.ค.
24-31 ต.ค./

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้ อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

