กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
19.00 น.

14-23 ต ุลำคม 2561 (คณะเดียวเท่ำนัน้ )
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของกำรเดินทำง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-เซนต์โซเฟี ย-อุโมงค์เก็บน้าใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ -ช้อปปิ้ งแบรนด์เนม
04.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิ ส ตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรั บกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ว
ให้ท่านได้มีเวลา ทาภารกิจส่ วนตัว หรื อบางท่านที่ตอ้ งการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์ รับแลก

เช้า

เงิน เมื่อเสร็ จภารกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี
ค่ายิง่ จากนั้นนาท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้
กระเบื้องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป
เอกลัก ษณ์ เด่ น อี กอย่า งแต่ อ ยู่ภ ายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญชวนเมื่ อ ถึ งเวลาที่ จ ะต้อ งท าพิ ธี ล ะหมาด
Minaret 6 หอ เท่ากับสุ เหร่ า ที่น ครเมกกะ จากนั้น น าท่า นเดิน ต่อไปชมสถานที่ซ่ ึ งเป็ น 1

ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนั เป็ นที่
ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่
สลัก อย่ า งวิ จิ ต ร และประดับ ไว้ง ดงาม 108 ต้ น น าท่ า นชม อ่ า งเก็ บ น้ า ใต้ ดิ น เยเรบาตั น
Yerebatan Underground Cistern

ซึ่ งเป็ นอุโ มงค์เ ก็บน้ า ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในอิส ตันบู ล

สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์มีเสา
กรี กต้นสู งใหญ่ค้ าเรี ยงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่โดดเด่นมากที่สุดคือ เสาเมดูซ่า อิสระ
เที่ยง

ให้ท่านถ่ายภาพและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น
น าท่ า นชม พระราชวัง ทอปกาปึ Topkapi Palace สร้ า งขึ้ น ในสมัย สุ ล ต่ า นเมห์ เ มตที่ 2
เปลี่ยนเป็ นพิพิ ธภัณฑ์ใ นปี ค.ศ. 1924 พิ พิธ ภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ ห้องที่โด่ งดังและเป็ นที่
สนใจคื อห้อ งท้องพระคลังอัน เป็ นที่ เก็บ สมบัติ และวัตถุล้ า ค่ ามากมาย โดยมี กริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้า ม
ประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่สาคัญ ส่ งท้ายช่วงบ่ายด้วยการนาท่านสู่

อาณาจักรแหล่ง ช้อปปิ้ ง Istinye Park บ่ายวันนี้ถือว่าเป็ นสวรรค์ของนักช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ตัวจริ ง กับแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด หรู หราที่สุด พร้อมเป็ นห้างที่รวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมที่มากที่สุด
ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็ น PRADA, LOUIS VITTON, HERMES,
GUCCI, CHANEL

และแบรนด์ ชั้นนาอีกมากมาย ชั้นล่างของห้างก็มีร้านอาหารหรู หรามากมาย

หรื อจะเลือกเป็ นอาหาร Fast
King

Food

ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก เช่น Mc

Donald’s, Burger

ร้ านไอศกรี มต่าง ๆ สิ่งที่ ตอ
้ งควรระวัง ห้าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืมนึกถึงน้ าหนัก

กระเป๋ าขากลับต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ห้าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืม เวลาที่นดั หมายไว้, ห้าม พูดว่า
ครั้ งแรกนึ กว่าให้เวลาช้อปปิ้ งนานเกิน ไป แต่ พอถึงเวลานัดหมายกลับกลายเป็ นให้เ วลาช้อ ปปิ้ งน้อ ย
เกินไปยังซื้ อสิ นค้าที่อยากได้ไม่ครบเลย สาหรั บร้ านอาหารบางร้ านรั บชาระเงินค่าอาหารด้วยเงิน ลีร่า
ค่ า

เท่านั้น เพื่อความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตัวไว้ดว้ ย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันสำมของกำรเดินทำง
เช้า

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
ช้อปปิ้ งตลาด สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่อง
แคบขนาดใหญ่แ ละสองฝั่ งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโ รป และ
เอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรั สที่
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่า นี้ นาท่า นเข้า ชม พระราชวัง โดลมาบาชเช่ Dolmabahce

Palace

พระราชวังที่

สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่ งได้
เผยแผ่ขยายอานาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุ ลต่าน อับดุล เมอซิ ท ในปี ค.ศ.
1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ยุโรปอย่างสุ ดขอบ ดังนั้นไม่
ว่า จะเป็ นศิ ล ปะ วัฒ นธรรม การด ารงชีวิ ต ตลอดจนการทหาร ล้ว นคัด ลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้ น
พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิ กคู่ใจชาวอาเมเนี่ ยน ชื่อ บัลยัน เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม่ดอกราย
ล้อมพระราชวัง ซึ่ งอยูเ่ หนืออ่าวเล็ก ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ตกแต่ง
ด้วยโคมไฟระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่ งแขวนไว้อย่างโดด
เด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่ ส่ งท้ายครึ่ งวันช่วงเช้าด้วยการนาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์
เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะ
เป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อ บแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะ
เที่ยง

เป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ค่ า

นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอี เซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 4.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมือ งเล็ก ๆ ที่ อ ยู่บ ริ เวณท่ า เรื อ ที่จ ะข้า มฟากสู่ เมื องชานัค คาเล่
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่ ชายทะเล ผ่านบ้านเรื อน
ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรื อ ณ เมืองอีเซี ยบัทแล้ว นาท่านข้ามฟากสู่
เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานัง่ เรื อ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์ มาร่ า
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันสีข่ องกำรเดินทำง
เช้า

ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อัน
โด่งดัง เป็ นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้ างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกที่ห ลงใหลในมหากาพย์อีเ ลียดได้เห็ น ด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่ านออก

เที่ยง

เดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ต้ งั ของโบราณสถานที่สาคัญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ งดินแดน
ในเทพนิ ยายมี โรงละครที่ ชันที่ สุดในโลกซึ่ งจุ ผูช้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ
สถานที่มีความสวยงาม และรู ้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บ
ไว้เ ป็ นที่ ระลึ กได้ตามอัธ ยาศัย น าท่า นออกเดิ นทางสู่ เมื องคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199

ค่ า

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Grand Belish Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันห้ำของกำรเดินทำง
เช้า

บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-เมืองปามุคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดิน ท่านสู่ เมือ งโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่ งเอเชียของ
อาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library
of Celsus

และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian

สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้ คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มาก จากนั้น
ปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่ งสร้ าง
โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากร
เที่ยง

ในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านสู่ เยีย่ มชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่
มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ
แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna

Catherine Emmerich

เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยายสถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชีวิตลง มีคนพยายาม

สื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้น
เดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณ
ด้า นนอกของบ้า น มี ก๊ อ กน้ า สามก๊ อ ก ที่ มีความเชื่ อ ว่า เป็ นก๊ อ กน้า ที่ มีความศัก ดิ์ สิ ทธิ์ แทน
ความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน
ซึ่ งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้วนาไปผูกไว้แล้ว
อธิษฐาน นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มี
คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael
kors

อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่

Pamukkale

(ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นอีกหนึ่งเมือง

ที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก นาท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปา
มุ คคาเล่ Pamukkale ค าว่ า “ปามุ คคาเล่ ” ในภาษาตุ ร กี หมายถึ ง “ปราสาทปุ ย ฝ้ าย”
Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale

หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหินปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ า

ใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หิ นปูน (แคลเซี่ ย มออกไซด์) ผสมอยู่ใ น
ปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมา
เหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศ
เกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ยากจะหาที่ใดเหมือน
จนท าให้ ปามุ ค คาเล่ ได้รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารยู เ นสโก้ใ ห้เ ป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง
ค่ า

แห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Richmond Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันหกของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้าง
ใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้ างจากหิ มะ
เมฆหรื อปุยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
น้ าแร่ น้ ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต

เที่ยง

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่ ว โมง) เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วชายทะเลที่ ต้ ั งอยู่ ริ มชายฝั่ ง ทะเลเมดิ เ ตอร์ เรเนี ย น
Mediterranean

Sea

ซึ่ งตั้ง อยู่ ท างตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องประเทศตุ ร กี เป็ นอี ก หนึ่ งเมื อ ง

ประวัติศาสตร์ ซึ่ งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริ สตกาล สาหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ นที่

ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การ
ยกย่อ งว่ า เป็ น “ริ เ วีย ร่ า แห่ ง ตุ รกี ” ซึ่ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วภายในเมื อ งนั้น ก็มีท้ งั ส่ ว นที่ เ ป็ นแหล่ ง
ค่ า

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Antalya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันเจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่า นชมความสวยงามของ เมื องอั น ตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุ ส าวรี ย ์โ บราณ
รวมถึงกาแพงเมือง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ฮิ ดิรล์ ิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่ งหอคอยที่มี
ความสาคัญ ซึ่ งสร้างขึ้นจากหินสี น้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการ หรื อ ประภาคารในอดีต ฮิ ดิร์ลิค
ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็ นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
แห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาท่าน
สู่ ประตูเ ฮเดรียน Hadrian’s

Gate

ประตูชยั ซึ่ งสร้ างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมัน เฮเดรี ย น

Roman Emperor Hadrian

ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูน้ นั ถูกสร้ างขึ้นในรู ปแบบทรงโค้ง

จานวน 3 ประตู ซึ่ งถือ ว่าเป็ นประตูที่ส วยที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศตุรกี อีกด้ว ย จากนั้น นาท่ านชม
ท่าเรือโบราณ Old Habour ซึ่ งปั จจุ บนั ท่าเรื อแห่ งนี้ ได้ถูกปรั บปรุ งให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญ
สาหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่ าวที่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิ เตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า
แห่งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อที่ตกแต่งคล้ายกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพาท่าน
ลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรี ยงรายอยูต่ ามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรื อ
จะพาท่านล่องไปชมน้ าตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่
ซึ่ งแตกต่างจากน้ าตกทัว่ ๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ นลาธารน้ า นับว่าเป็ นอีก
เที่ยง

หนึ่งประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยูห่ ่างประมาณ 45 กิโลเมตร นาท่านชม
โรงละครที่มีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่ งมีความสวยงามและสามารถจุ
ผูช้ มได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลังที่ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นเหมือนกับอพาร์ ตเม้นท์ ที่มีห้อง
สาหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย นอกจากนั้นทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางที่ยื่นออกไป
เหมือ นกับ ระเบียงที่ ติดต่ อกับ ที่นั่ง ผ่า นชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่สามารถจุ ไ ด้
ประมาณ 15,000 คน ซึ่ งมีเวทีที่สวยงาม ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อ นพร้ อ มด้วยภาพที่แ กะสลักอย่า ง
งดงาม ด้านนอกยังแบ่งออกเป็ นสามส่ วนที่ประดับด้วยน้ าพุ และยังมีซากโบราณอื่น ๆ เช่น เสาที่ถูก
ตกแต่งอย่างสวยงามที่อยูบ่ นทางเดิน สถานที่ทาการค้าขาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า

Konya ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี

ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลาง

ที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสอง
ค่ า

ฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Anemon Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันแปดของกำรเดินทำง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบาหน้าท้อง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม
ใช้สาหรับทาสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ก่อนไป
ทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผูท้ ี่มีสมาธิมากตัวจะลอย
ขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่ า เจลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่ วนหนึ่ ง
ของ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ มฟลาเป็ นสุ ส านของ เมฟลานา เจลาเลดดิ น รูมี Mevlana
Rumi

Celaleddin

ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม

โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่ งหาชมได้ยาก และยังเป็ นสุ สานสาหรั บผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร
ของเมฟลาด้ว ย จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย Cappadocia (ระยะทาง 236
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิ ริยาบถด้วยการ
เที่ยง

เข้าชม Caravansarine สถานที่พกั แรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยงิ่ ใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church
และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple

Church

ให้ท่า นได้ถ่ายรู ปกับภูเขารู ป ทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธ ยาศัย

จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของ
ค่ า

ที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel หรือเทียบเท่า

!! หมำยเหต ุ ในกรณีท่ีโรงแรมถ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันเก้ำของกำรเดินทำง นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร
05.00 น.

สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ข้นึ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม

เช้า

(ทัวร์น่ ังบอลลนนี้ไม่ ได้รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 230 ดอลล่ า
สหรัฐ ในกรณี ที่ ช าระเป็ นเงิ นสด และ 240 ดอลล่ า สหรั ฐ ในกรณี ที่ช าระด้ว ยบั ต ร
เครดิต) เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
(สาหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ ือ ทัวร์ข้นึ บอลลูน อิ สระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมี
ชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า

เที่ยง

ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ น
หุบเขาร่ องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของตุ รกี เป็ นพื้น ที่เ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เ ยส และ ภู เขาไฟฮาซาน เมื่ อ
ประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถม
เป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่
เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้ ื นที่ มหัศจรรย์
แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี จากนั้นให้ท่านได้แวะ
ชม โรงงานทอพรม อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน

19.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

21.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิ สตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่สบิ ของการเดินทาง
01.25 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 8.55 ชั่วโมง)

15.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กำหนดกำรเดินทำง

14-23 ต ุลำคม 2561 (คณะเดียวเท่ำนัน้ )

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี

(เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

ราคาท่านละ

49,900.47,900.46,900.9,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่

confirm

เท่านั้น)

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2561) **

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษ ัทฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (น้ำหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็ น 8 วัน รวมเท่ ำกับ 40 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน รวมเท่ ำกับ 27 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม ริเวียร่ำ ต ุรกี 10 วัน
กำรชำระเงิน

งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที่2: ชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม ริเวียร่ำ ต ุรกี 10 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน)

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งคอยดูแลเป็ นพิเศษที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครั วของท่าน
จะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นที่
จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดิน ทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)

 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 ที่นงั่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ ริ เวณประตูทางออกฉุ กเฉิ น ซึ่ งคุณสมบัติของผูท้ ี่จะนั่งที่ทางสายการบินกาหนดไว้
เช่ น ต้อ งเป็ นผู ้ที่ มีร่ า งกายแข็งแรงและสามารถช่ ว ยเหลือ ผู ้อื่ น ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งบิ น มี เ หตุ ข ัดข้อ ง
ตัวอย่างเช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (ประตูฉุกเฉิ นมีน้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผทู ้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกาย และที่สาคัญอานาจในการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิเ รื่ องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กบั เจ้าหน้าที่เช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยูก
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็ นฤดูหนาว จะไม่เปิ ดเครื่ องปรั บอากาศ จะเปิ ดให้บริ การในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋ า หรื อบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้น
เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ท่ านสามารถยกกระเป๋ าของท่านเข้าห้อ งพัก ของท่า นเองจะเป็ นการดีที่ สุด แต่ถ ้าไม่
สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริ การนากระเป๋ าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
 โรงแรมระดับ 5 ดำว ที่ ร ะบุไ ว้ใ นโปรแกรมกำรเดิ นทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่ เ ที่ ย วเท่ ำ กับ
มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดับของโรงแรมที่ระบุนัน้ เป็ นกำรจัดอันดับของกำรท่องเที่ยวประเทศต ุรกี
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึ งสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่
รวดเร็ ว ขอแนะนาว่าท่านสามารถนากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รี บร้ อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน

