ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน
เดินทาง สิงหาคม 62 –มกราคม 2563

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อ่างเก็บน ้าใต้ ดินเยเรบาตัน | ปามุคคาเล่
ม้ าไม้ จาลองแห่งทรอย | คอนย่า | คัปปาโดเกีย | ล่องเรื อช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาเริ่มต้ น

34,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2. สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล
วันที่ 3. ชานัคคาเล – ม้ าไม้ จาลองแห่งทรอย – เพอร์ กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – บ้ านของพระแม่มารี
วันที่ 4. คูซาดาสึ – ทุง่ ลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 5. ปามุคคาเล่ – คอนย่า – นครใต้ ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย
วันที่ 6. คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า
วันที่ 7. อังการ่า - อิสตันบูล – ล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต
วันที่ 8. สุเหร่าสีน ้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อ่างเก็บน ้าใต้ ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
วันที่ 9. สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.00 น.
21.10 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981

วันที่ 2 สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล
00.25 น.
01.45 น.

07.45 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 392
** คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 31 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 01.50 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 08.25 น.
**
ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขันตอน
้
การตรวจคนเข้ า เมื อ ง น าท่ า นเข้ า ชมพระราชวั ง โดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่ง ใช้ เ วลาก่ อ สร้ างถึง 12
ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5
ตัน เครื่ องแก้ วเจี ยระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ ที่สุดในโลก จากนันน
้ าท่านชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi
Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิ ดปรับปรุ งบางส่วน
อาจจะทาให้ ไม่สามารถเข้ าชมได้ ทงหมด)
ั้

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 2 จาก 14
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านลงเรื อเฟอร์ ร่ ี ข้ามช่ องแคบดาร์ ดะเนลส์ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่ง
เป็ นศูนย์กลางการค้ าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้ าจากเอเชียสูย่ โุ รป นับตังแต่
้ สลุ ต่านอาห์เม็ดที่
2 ได้ ส ร้ างป้อ มปราการขึน้ ที่ นี่ เ มื่ อ ปี 1452 เมื อ งชานัค คาเล่ใ นอดี ต เป็ น ที่ ตัง้ ของสมรภูมิ ร บกัล ลิโ ปลี สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้ องการรุ กคืบหน้ า เข้ าไปยังช่องแคบคาร์ ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ ตุรกีถอน
ตัวออกจากสงครามโลก
รับประทานอาหารค่า
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม KOLIN หรือเทียบเท่ า

ชานัคคาเล – ม้ าไม้ จาลองแห่ งทรอย – เพอร์ กามัม – วิหารอะโครโปลิส –
คูซาดาสึ - บ้ านของพระแม่ มารี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมและถ่ ายรู ปคู่กับม้ าไม้ จาลองแห่ งทรอย (Hollywood of Troy) ปั จจุบนั กรุงทรอยตังอยู
้ ใ่ นเมืองชา
นัคคาเล ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลาง นาท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์ กามัม (Pergamon) ตังอยู
้ ่ในบริ เวณอะนาโตเลีย
ห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้ านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึง่ เป็ นเมืองโบราณของกรี กที่มีความสาคัญ
ของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี สถานที่ท่อ งเที่ยวที่สาคัญ คือ วิ ห ารอะโครโปลิ ส (Acropolis) นครบนที่สูง เป็ น
โครงสร้ างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่งผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานในสมัยนันมั
้ กเลือกที่สงู ซึ่งมักจะ
เป็ นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรื องอยูบ่ นที่ราบเบื ้องล่าง
ที่รายล้ อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้ านบน (upper town) จะเป็ นพื ้นที่วิหารบูชาเทพเจ้ า สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
พระราชวังและพื ้นที่ใช้ งานต่างสาหรับกษัตริ ย์และชนชันสู
้ งเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัว่ ไปจะอยูใ่ นส่วน
ของเมืองด้ านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาท่ านเดินสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นาท่ านเข้ าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึ กว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่ง
คัง่ ที่สดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้ องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้ องสมุดแห่งนี ้มีทางเข้ า 3
ทาง โดยบริ เวณประตูทางเข้ ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้ แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทงั ้ 4 องค์นี ้เป็ นของจาลอง ส่วนของจริ งนักโบราณคดี
ชาวออสเตรี ยได้ นากลับไปออสเตรี ยและตังแสดงอยู
้
ท่ ี่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุ คนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดล้ อมด้ วยที่นงั่ ชมไล่ระดับขึ ้นไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้ งานได้ ดีอยูแ่ ละมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้ าง
เป็ นครัง้ คราว ห้ องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้ องอบไอน ้าให้ เห็นอยู่

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 3 จาก 14

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

จนถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์ นัก บุ ญเซนต์ จอห์ น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซู คริ สต์ ที่อ อกเดินทาง
เผยแพร่ ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรื อ ประเทศตุรกี ใ นปั จ จุบัน น าท่ า นเข้ าชมบ้ านของพระแม่ มารี
(House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ า ยที่ พระแม่มารี มาอาศัยและสิ ้นพระชนม์ ใ นบ้ า นหลัง นี ้ ถูก
ค้ นพบอย่างปาฏิหาริ ย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich
ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชันน
้ า Leather Fashion House ให้ ทา่ นได้ อิสระเลือก
ซื ้อ เสื ้อหนังคุณภาพดี พร้ อมแบบดีไซน์ที่ทนั สมัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 คูซาดาสึ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูท่ งุ่ ลาเวนเดอร์ (Lavender) บริ เวณหมู่บ้าน Kuyucak ชมความสวยงามของทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ ที่
มีความกว้ างถึงกว่า 30 ตารางกิโลเมตร ซึง่ โดยปกติจะออกดอกบานสะพรั่งให้ ทา่ นได้ ชม ในช่วงเดือนมิถนุ ายน –
สิงหาคม ของทุกปี (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) โดยดินแดนแถบนี ้ถือเป็ นพื ้นที่หลักในการปลูกดอกลาเวนเดอร์ กว่า
90% ของผลิตภัณฑ์ทงหมดในประเทศ
ั้
ให้ เวลาท่านอิสระถ่ายรูปกับทุง่ ลาเวนเดอร์ ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทาง
สูเ่ มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็ นน ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ ้นจาก
ธารน ้าใต้ ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณ
ที่สงู มาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อท้ นขึ ้นมาเหนือผิวดิน และทา
ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ ว้ เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ
อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก

ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญอื่นๆ
ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านเข้ าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรื อปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน ้าแร่ ร้อนที่มีแร่
ธาตุแคลเซี่ยมคาร์ บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็ นลักษณะหน้ าผา ซ้ อนกันเป็ นชันน
้ ้าตก มีสีขาวคล้ ายกับสร้ างมา
จากปุยฝ้าย ซึ่งน ้าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชันจะแข็
้
งเป็ นหินปูน ย้ อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์
น ้าแร่นี ้มีอุณหภูมิตงแต่
ั ้ ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้ สร้ างเมืองเฮียราโพลิสล้ อมรอบ ปั จจุบันเมืองปามุคคาเลและ
เมืองเฮียราโพลิส ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 สาคัญอื่นๆ นาท่ านชมเข้ าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตัง้
โดยกษัตริ ย์ยเู มเนสที่ 1แห่งแพร์ กามุม ในปี 190 ก่อนคริ สต์กาล สถานที่แห่งนี ้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ ้นหลายครั ง้ หลัง
ปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยูอ่ ีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อน ้าที่ศกั สิทธิ์ ซึง่ ปั จจุบนั ตั ้งอยูใ่ นปามุคคาเล
สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

รับประทานอาหารค่า
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่ า
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – คอนย่ า – นครใต้ ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา - คัปปาโดเกีย
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่ า (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ.
1071-1308 รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี ้อีกด้ วย ระหว่างทางให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพสอง
ข้ า งทางสบายๆที่ ง ดงามตามธรรมชาติ ต ลอดสองฝั่ ง ทางของประเทศตุร กี แล้ ว น าท่า นเข้ าชมนครใต้ ดิ น
(Underground City) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุ กรานของข้ าศึกพร้ อมทังยั
้ งมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ใต้ ดินพร้ อมสรรพ นาท่ านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรื อสานักลม
วน เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รู บี ซึ่งเชื่ อกันว่า ชายคนนี ้เป็ นผู้วิเศษของศาสนา
อิสลาม หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ชกั ชวนคนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ให้ เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื ้นฐานอยู่
บนความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมู ิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซงึ่ เกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง แล้ วทับถมเป็ นเวลาหลายล้ านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม
ฝน และหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ ชื่อว่า “ดินแดนแห่ ง
ปล่ องนางฟ้ า” และได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ง
แรกของตุรกี
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า
ชมระบาหน้ าท้ อง (Belly dance) และการแสดงพื ้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่นา่ ตื่นตาตื่นใจ
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม AVRASYA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่ า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้ องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ ้นบอลลูน
ไม่ได้ รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ งความจานงค์กับ
หัวหน้ าทัวร์ โดยตรง ทางบริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ ข้อมูลและคาแนะนาเท่านัน)
้ ** สาหรับท่านที่ไม่ได้ จอง
ทัวร์ บอลลูน ต้ องรอคณะอยูท่ ี่โรงแรม

นาคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นาท่ านเข้ าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ ง (Goreme OpenAir Museum) ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ต้องการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็น
ด้ วยกับศาสนาคริ สต์ จากนันน
้ าท่านเข้ า ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery
at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้ เวลาท่านเลือกซื ้อตามอัธยาศัย
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
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กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองอังการ่ า (Ankara) เมืองหลวงในปั จจุบนั ของตุรกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่ผสมผสาน
กันระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่เต็มไปด้ วยศิลปะโรมัน และมัสยิดในศิลปะไบเซนไทน์
รับประทานอาหารค่า
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BERA ANKARA หรือเทียบเท่ า

อังการ่ า - อิสตันบูล – ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส – ตลาดสไปซ์ มาร์
วันที่ 7
เก็ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สร้ างในศิลปะนีโอออตมาน เมื่อปี 1967 และถือเป็ นมัสยิดที่ใหญ่
ที่สดุ แห่งกรุงอังการ่า จากนันน
้ าเดินทางสูส่ ุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุสรณ์สถานและสุสาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่ง เป็ น ผู้น าในสงครามกู้ อิ ส รภาพของตุร กี ห ลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 1 ผู้ก่ อ ตัง้
สาธารณรั ฐตุรกี และประธานาธิ บดีค นแรกเป็ น สุสานของ Ismet Inonu ประธานาธิ บดีคนที่ 2 ของตุรกี ด้ ว ย
อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้ างขึ ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี
1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็ นรูป Anitkabir ด้ วย เดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสาคัญอันดับ
1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ในประเทศตุรกี ตังอยู
้ ่บริ เวณช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทาให้ อิสตันบูลเป็ นเมือ งสาคัญเพียงเมือ งเดียวในโลก ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป
ยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึง่ ในอดีต อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่า
จานวนมากในบริ เวณนัน้ จึงส่งผลให้ อิสตันบูลมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไป
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านล่ องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส ซึง่ เป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black Sea) เข้ ากับทะเล
มาร์ มาร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทังสิ
้ ้น ประมาณ 32 กิ โลเมตร ความกว้ างตังแต่
้ 500 เมตร จนถึง 3
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ ว ช่อง
แคบบอสฟอรั สยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่ สาคัญยิ่งในการป้อ งกันประเทศตุรกี อี ก ด้ วย ขณะล่อ งเรื อ ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้ านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่
ล้ วนแล้ วแต่สวยงามตระการตาทังสิ
้ ้น จากนันน
้ าท่านเดินทางสูต่ ลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice Market) หรื อตลาด
เครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื ้อของฝากได้ ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้ งอันขึ ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริ คอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึง่ มีให้ เลือกซื ้อมากมาย
รับประทานอาหารค่า
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก LIONEL หรือเทียบเท่ า

สุเหร่ าสีนา้ เงิน - สุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย – อ่ างเก็บนา้ ใต้ ดนิ เยเรบาตัน –
วันที่ 8
แกรนด์ บาซาร์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่า นเดิ น ทางสู่จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า นอาห์ เ หม็ ด (Sultan Ahmed Complex) มี ชื่ อ เรี ย กโบราณคื อ ฮิ ป โปโดม
(Hippodrome) ตังอยู
้ ห่ น้ าสุเหร่าสีน ้าเงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้ าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นาท่ านเข้ า
ชมสุเหร่ าสีนา้ เงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี ้ได้ มาจาก
กระเบื ้องเคลือบสีน ้าเงินที่ใช้ ปตู ลอดแนวฝาผนังด้ านในและถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ซงึ่ เคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซน
ไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้ เวลาสร้ างทังหมด
้
7 ปี จากนันน
้ าท่ านเข้ าชมสุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย
(Mosque of Hagia Sophia) หรื อชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ น
โบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิกายออร์ โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลีย่ นเป็ นสุเหร่า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลาง
วิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านเข้ าชมอ่ างเก็บนา้ ใต้ ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึง่ เป็ นอุโมงค์
เก็ บนา้ ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในนครอิ สตันบูล สามารถเก็ บน ้าได้ มากถึง 88,000 ลูกบาศก์ เมตร สร้ างขึ ้นตังแต่
้
คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้ าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรี กต้ นสูงใหญ่ค ้าเรี ยงรายเป็ น
แถวถึง 336 ต้ น และมีเสาต้ นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซา่ อิสระให้ ทา่ นถ่ายรูปและชมความงามใต้ ดินของอุโมงค์เก็บ
น ้าขนาดใหญ่ เดินทางสู่ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรื อ Covered Bazaar) หรื อ แกรนด์ บาซาร์ (Grand
Bazaar) เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้ างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี ้กินเนื ้อที่กว่า 2 แสน
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ตารางเมตร ประกอบด้ วยร้ านค้ ากว่า 4,000 ร้ าน ขายของสารพัด ตังแต่
้ ทองหยอง เครื่ องประดับ พรม เครื่ องเงิน
เครื่ องหนัง กระเบื ้อง เครื่ องทองแดง ทองเหลือง สินค้ าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมาก ดังนันจึ
้ งตังราคาสิ
้
นค้ าเอาไว้ คอ่ นข้ างสูง ควรต่อรองราคาให้ มาก

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 9 อิสตันบูล - สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นาท่านเดินทางสูส่ นามบินอิสตัลบูล

13.30 น.

ออกเดินทางกลับสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 391
** คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 22 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 14.25 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 05.45 น. **

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
05.00 น.

ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง

07.10 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ SQ970
** คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 22 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 07.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.40 น. **
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

08.35 น.
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อัตราค่ าบริการ ESSENTIAL TURKEY
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

13–22 ส.ค. 62
20–29 ส.ค. 62
27 ส.ค.–05 ก.ย. 62
10-19 ก.ย. 62
17-26 ก.ย. 62
26 ก.ย.-05 ต.ค. 62
08-17 ต.ค. 62
15-24 ต.ค. 62
22-31 ต.ค. 62
31 ต.ค.-09 พ.ย. 62
05-14 พ.ย. 62
12-21 พ.ย. 62
19-28 พ.ย. 62
26 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
03-12 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62-09 ม.ค. 63

35,900.35,900.35,900.34,900.34,900.35,900.35,900.35,900.35,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.35,900.39,900.39,900.-

35,900.35,900.35,900.34,900.34,900.35,900.35,900.35,900.35,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.35,900.39,900.39,900.-

35,900.35,900.35,900.34,900.34,900.35,900.35,900.35,900.35,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.35,900.39,900.39,900.-

17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.20,900.20,900.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทาวีซ่าตุรกี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ตอ่
จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
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3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (40 ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลล่าสหรัฐ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่
นัง่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั ้ นีท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทาง
บริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่ นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตั๋ว
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
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8.
9.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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