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นําท่ านบินตรงสู่ ตุรกีโดยสายการบินเตอร์ กซิ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เทีย่ วชมดินแดน
คาบเกีย่ ว 2 ทวีป เทีย่ วสบายๆ ชมม้ าไม้ จําลองทีเ่ มืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่
ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ ทางธรรมชาติกบั ปามุคคาเล
(Pamukkale) เป็ นนํ้าตกหินปูนสี ขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยว
อิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya
Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของลํา้ ค่ าในพระราชวัง
ทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยงิ่ ใหญ่มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึน้
บอลลูนชมภูมทิ ศั น์ คปั ปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เพือ่ ชื่นชมดินแดนทีม่ ีภูมปิ ระเทศอันน่ าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟ
กําหนดการเดินทาง 17 – 24 ,19 – 26, 21- 28 ,24 -31 มี.ค.,26 มี.ค. – 2 เม.ย.,28 มี.ค. – 4 เม.ย.
7-14,12-19,16-23,14-21,21-28 พ.ค.,26 พ.ค.-2 มิ.ย.
6-13,9-16 ,18-25 มิ.ย.,20-27,23-30 มิ.ย.27 มิ.ย.-4 ก.ค.2558
9-16,14-21,16-23,18-25,21-28,23-30 เม.ย.,25 เม.ย.-2 พ.ค. 2558

(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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วันแรก

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เคย์ เซอร์ รี่

08.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศประตู 8 เคาน์ เตอร์ S ของสายการบิน
เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวก
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้ เวลาบินประมาณ 10.25 ชม.) มีบริการอาหารคํ่า และอาหาร
เช้ า ระหว่ างเที่ยวบิน คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 10.55 น. และเดินทางถึง
สนามบินอิสตันบูล เวลา 17.10 น.
เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเคย์ เซอรี่โดยเที่ยวบินที่ TK2018 คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน 58 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา
20.50น. และเดินทางถึงสนามบินเคย์เซอรี่ เวลา 22.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเคย์เซอรี่
พักที่ Avrasya Hotel หรือเทียบเท่า

11.10 น.

17.05 น.
20.55 น.
22.20 น.

วันทีส่ อง

เคย์ เซอร์ รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์ซ่ ึ งเกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม
ฝน และหิ มะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ นและ
เสารู ปทรงต่างๆ เกิ ดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่ าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดน
แห่ งปล่ องนางฟ้า” และได้รับ การแต่งตั้งจากองค์ก ารยูเนสโกให้เป็ นเมื องมรดกโลกทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี แล้วนําท่านชมนครใต้ ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่ งเป็ น
ที่ หลบซ่ อนจากการรุ กรานของข้าศึ กพร้ อมทั้ง ยังมี ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ใต้ดิน
พร้อมสรรพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทาง สู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนา
คริ สต์ในช่ วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อ
สร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์ จากนั้นนําท่าน
เข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค(Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง พร้อม ชมระบําหน้ าท้ อง (BELLY DANCE) และการแสดง
พื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
พักที่ Avrasya Hotel หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ าม

คัปปาโดเกีย – คอนย่ า – ปามุคคาเล

(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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เช้ า

กลางวัน

คํ่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกี ย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกี ยในอี กมุ มหนึ่ งที่ หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้ น
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ US 200 ต่อ 1 ท่าน) **นําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่ เมือง
คอนย่า (Konya) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่
สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ระหว่างทางแวะชม ”คาราวานสไลน์ ” ที่พกั กองคาราวานในอดีตของ
สุ ลต่านฮานี (Sultanhani Caravansarai) ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นสุ ลต่านฮานี สร้างโดยสุ ลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราว
ศตวรรษที่ 13 ประตูทาํ ด้วยหิ นอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุ เหร่ า ส่ วนบริ เวณอื่นจัดเป็ นครัว ห้องนํ้า
และห้องนอน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรื อสํานักลมวน เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย
เมฟลานา เจลาเลคดิน รู บี ซึ่ งเชื่อกันว่า ชายคนนี้ เป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นผูช้ กั ชวนคนที่
นับถือศาสนาคริ สต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่ นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็ นนํ้าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารนํ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ
35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา
“คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อท้นขึ้นมาเหนื อผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ น
ริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศ เกิ ดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่
โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Richmond Hotel หรือเทียบเท่ า โรงแรมมีบริ การสระว่ายนํ้า ซึ่ งเป็ นนํ้าแร่ ธรรมชาติ ท่านสามารถใช้
บริ การ โดยให้เตรี ยมชุดว่ายนํ้าและหมวกว่ายนํ้าไปด้วย

วันทีส่ ี่

ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้ าย – คูซาดาซึ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาํ บัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริ ยย์ เู มเนสที่ 1แห่ ง
แพร์ กามุม ในปี 190 ก่อนคริ สต์กาล สถานที่แห่ งนี้ มีแผ่นดิ นไหวเกิ ดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคน
อาศัยอยูอ่ ีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนํ้าที่ศกั สิ ทธิ์ ซึ่ งปั จจุบนั ตั้งอยูใ่ นโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญ
อื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ นําท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale)
หรื อปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่ งเกิดจากนํ้าแร่ ร้อนที่มีแร่ ธาตุแคลเซี่ ยม คาร์ บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ น
ลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชั้นนํ้าตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้ าย ซึ่ งนํ้าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็ง

(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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กลางวัน

คํ่า

เป็ นหิ นปูน ย้อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นํ้าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิต้ งั แต่ประมาณ 35 – 100 องศา
เซลเซี ย ส ประชาชนจึ งนิ ยมไปอาบหรื อนํามาดื่ ม เพราะเชื่ อว่ามี คุ ณสมบัติในการรั กษาโรคหัวใจ โรคไขข้อ
อักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่ อว่านํ้าพุร้อนสามารถรักษา
โรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางไปเมือง คูซาดาสึ (Kusadasi) อันเป็ นที่ต้ งั ของเมืองเอฟฟิ ซุ ส (CITY OF EPHESUS) เมืองโบราณมี
การบํารุ งรั กษา ไว้เป็ นอย่างดี ที่ สุดเมื องหนึ่ ง เคยเป็ นที่ อยู่ของชาวโยนก (IONIA) จากกรี กซึ่ งอพยพเข้ามา
ปั กหลักสร้ างเมืองขึ้นที่นี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์ เซี ย
และกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์ มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอเฟซุ ส” ขึ้นเป็ นเมืองหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน เราได้เดิ นบนถนนหิ นอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทาง เต็มไปด้วยสิ่ งก่อสร้ างที่
ปรั ก หัก พัง เมื่ อสมัย 2,000 ปี ที่ แล้ว ไม่ ว่า จะเป็ นวัดต่ า งๆ หอสมุ ด โรงละครกลางแจ้ง ที่ ส ามารถจุ ผูช้ มได้
ประมาณ 30,000 คน ซึ่ งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ มีคอนเสิ ร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซี ยส มาแสดง นําท่านเข้า
ชม HOUSE OF VERGIN MARY บ้านของพระแม่มารี ซ่ ึ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยและ
สิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิ หาริ ยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเม
อริ ช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้นนําท่านเยี่ยมชมโรงงานหนั งชั้ นนํา Leather
Fashion House โรงงานผลิตเสื้ อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้ อ ผลิตภัณฑ์เสื้ อหนัง ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Tatlises Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุ ส (City of Ephesus) ที่ยงิ่ ใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึ กว่า “มหานคร
แห่ งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซี ย” เมื องโบราณที่ สมบูรณ์ และมัง่ คัง่ ที่ สุด ถนนทุ กสายปูด้วยหิ นอ่อน ชม
ห้ องสมุดเซลซุ ส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่ งนี้ มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริ เวณประตูทางเข้ามีรูป
แกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ ง
ความรู ้ รู ปแกะสลัก เทพี ท้ งั 4 องค์น้ ี เป็ นของจําลอง ส่ วนของจริ ง นักโบราณคดี ช าวออสเตรี ย ได้นํา กลับ ไป
ออสเตรี ยและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุ งเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุ ส จุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ น
โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นงั่ ชม
ไล่ระดับขึ้นไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยูแ่ ละมีการจัดการแสดงแสงสี เสี ยงบ้างเป็ นครั้งคราว ห้องอาบนํ้า
แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลื อร่ องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็ นอยู่จนถึ งทุกวันนี้ ชมโบสถ์
นักบุญเซนต์ จอห์ น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซู คริ สต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอ
นาโตเลียหรื อประเทศตุรกีในปั จจุบนั นําท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์ กามัม (Pergamum) ตั้งอยูใ่ นบริ เวณอะนาโต
เลี ย ห่ า งจากทะเลอี เจี ย นประมาณ 30 กม.ทางด้า นเหนื อของแม่ น้ าํ ไคซู ส ซึ่ ง เป็ นเมื องโบราณของกรี ก ที่ มี

(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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กลางวัน

คํ่า

ความสําคัญของพวกเฮเลนนิ สติก ซึ่ งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่
สู ง เป็ นโครงสร้างฐานในการป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่ งผูต้ ้ งั ถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง
ซึ่ งมักจะเป็ นเนิ นเขาที่ดา้ นหนึ่ งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่ งเรื องอยู่บนที่
ราบเบื้ องล่ างที่รายล้อมป้ อมปราการเหล่ านี้ โดยเมื องด้านบน (upper town) จะเป็ นพื้นที่ วิหารบูชาเทพเจ้า
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพื้นที่ใช้งานต่างสําหรับกษัตริ ยแ์ ละชนชั้นสู งเท่านั้น ส่ วนประชาชนคนธรรมดา
ทัว่ ไปจะอยูใ่ นส่ วนของเมืองด้านล่าง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) ปั จจุบนั กรุ งทรอยตั้งอยูใ่ นเมืองชานัคคาเล่ (Canakale) ประเทศสาธารณรัฐ
ตุรกี ซึ่ งเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่ งหนึ่ ง บริ เวณกรุ งทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุ งทรอย และ
เรื่ องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมือง
เก่า กําแพง ประตู และม้าไม้จาํ ลองแห่ งทรอย ซึ่ งเปรี ยบเสมือนสัญญลักษณ์ อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบ
โบราณโดยเป็ นสาเหตุทาํ ให้กรุ งทรอยแตก ชมม้ าไม้ จําลองแห่ งทรอย (Trojan Horse) จากนั้นนํานําท่าน
เดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุ มทางการเดินรถ และขนถ่ายสิ นค้าจากเอเชี ยสู่
ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้ อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็ นที่ต้ งั ของ
สมรภูมิรบกัลลิ โปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุ กคืบหน้า เข้าไปยังช่ องแคบคาร์
ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักทีI่ ris Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ น
เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่ งทําให้อิสตันบูล
เป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชี ย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่ งในอดี ต อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริ เวณนั้น จึงส่ งผลให้อิส
ตันบูลมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุ ลต่านอับดุ ลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจัก รออตโตมัน เป็ นพระราชวัง สุ ดหรู หราอลัง การที่ ทุ่ ม สร้ างคิ ดเป็ นเงิ นในปั จจุ บ นั ถึ ง ประมาณ
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งใช้เวลาก่อสร้ างถึ ง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่าง
สวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ าํ หนักถึง 4.5 ตัน เครื่ องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้นนําท่านล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่ อมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์
มาร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร

กลางวัน
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คํ่า

ถือว่าสุ ดขอบของทวีปยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชี ยมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอส
ฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ งล้วนแล้วแต่
สวยงามตระการตาทั้งสิ้ น จากนั้นนําท่านสุ่ ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice Market) หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้น
ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริ คอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอซึ่ งมีให้เลือกซื้ อมากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Ramada G. Bazar หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ฮิปโปโดม – สุ เหร่ าสี นํา้ เงิน – เซนต์ โซเฟี ย - พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบริ เวณ จั ตุรัส สุ ลต่ านอาห์ เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรี ยกโบราณคือ ฮิ ปโปโดม
(Hippodrome) ตั้งอยูห่ น้าสุ เหร่ าสี น้ าํ เงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําท่านชม
สุ เหร่ าสี นํ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่ งหนึ่ ง ชื่ อนี้ ได้มาจาก
กระเบื้องเคลือบสี น้ าํ เงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซ่ ึ งเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบ
เซนไทน์ โดยสุ ล ต่ า นอาห์ เ หม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้ า งทั้ง หมด 7 ปี จากนั้นชมสุ เหร่ า เซนต์ โซเฟี ย
(Mosque of Hagia Sophia) หรื อชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ น
โบสถ์ ข องคริ ส ต์ศ าสนา นิ ก ายออร์ โ ธดอกส์ ต่ อ มาถู ก เปลี่ ย นเป็ นสุ เ หร่ า ปั จ จุ บ ัน เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ถื อ เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยูท่ ี่ยอดโดมขนาด
มหึ มากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่ งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุ ลต่านแห่ งราชวงศ์ออตโต
มัน ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ลํ้าค่าอาทิ เช่น เพชร
96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่าน ฯลฯ
จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar)
เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุ ลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้ กินเนื้ อที่กว่า 2 แสนตาราง
เมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง เครื่ องประดับ พรม เครื่ องเงิน เครื่ อง
หนัง กระเบื้อง เครื่ องทองแดง ทองเหลื อง สิ นค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสิ นค้าเอาไว้ค่อนข้างสู ง ควรต่อรองราคาให้มาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสุ่
สนามบินอิสตันบูล
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ TK 64 ***คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
ออกเดินทางเวลา 20.05น. และเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ เวลา 09.25 น.***

กลางวัน
บ่ าย

19.50 น.

(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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วันทีแ่ ปด

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

09.45 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง

19 – 26 ก.พ.,17 – 24 ,19 – 26, 21- 28 ,24 -31 มี.ค.,
26 มี.ค. – 2 เม.ย.,28 มี.ค. – 4 เม.ย. 2558
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี 1 ท่าน มีเตียงเสริ ม พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)

(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-

ราคา
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กรณีไม่ ใช้ ตั๋ว หักค่ าตั๋วออก
27,000.** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง 9-16,14-21,16-23,18-25,21-28,23-30 เม.ย.,25 เม.ย.-2 พ.ค. 2558
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
55,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
55,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี 1 ท่าน มีเตียงเสริ ม พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
55,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
6,000.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
86,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
กรณีไม่ ใช้ ตั๋ว หักค่ าตั๋วออก
27,000.** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง 7-14,12-19, 14-21,16-23, 21-28 พ.ค.,26 พ.ค.-2 มิ.ย.
6-13,9-16 ,18-25 มิ.ย.,20-27,23-30 มิ.ย.27 มิ.ย.-4 ก.ค.2558
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
49,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
49,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี 1 ท่าน มีเตียงเสริ ม พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
49,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
6,000.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
86,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
กรณีไม่ ใช้ ตั๋ว หักค่ าตั๋วออก
27,000.** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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4.
5.
6.
7.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
6. คนขับรถ (2 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ากับ 14 USD)
7. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
3. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
(GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-55,900.-
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
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แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียง
โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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