RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS
บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม บินเข้า อิสตันบูล#บินออก อังคาร่ า
พักโรงแรม 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้ า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน " ริ เวียร่ าแห่งตุรกี "

กาหนดการเดินทาง

ตลอดเดือน เมษายน 2561

ราคา 39,900.- บาท

30 มี.ค.-08 เม.ย./01-10 เม.ย./19-28 เม.ย./22 เม.ย.-01 พ.ค.
26เม.ย.-05พ.ค./29เม.ย.-08พ.ค.

ราคา 43,900.- บาท

13-22 เม.ย.
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุ วรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล
06.00 น.

พบกัน ที่ เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น P ประตู 6 สายการบิ น Qatar Airways เจ้าหน้า ที่
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมาาระและเอกสาร
การเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

09.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

14.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 243

18.30 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นาท่านสู่ ที่พกั

พักค้างคืน ณ โรงแรม Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

เที่ยวบินที่ QR 831

วันทีส่ องของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุ เหร่ าสี น้าเงิน-เซนต์ โซเฟี ย-อุโมงค์ เก็บน้าใต้ ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ -เข้ าชมสวนดอกทิวลิป-ช้ อปปิ้ ง แบรนด์ เนม
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่
ส่ วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมีค่ายิง่ จากนั้นนาท่านชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่ อสุ เหร่ า
สี น้ าเงิ นเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้องสี น้ าเงิ นในการตกแต่งาายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง
ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์ เด่นอีกอย่างแต่อยูา่ ายนอกคือ หอประกาศ
เชิ ญ ชวนเมื่ อ ถึ งเวลาที่ จะต้องท าพิ ธี ล ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ ากับ สุ เหร่ าที่ น ครเมกกะ
จากนั้นนาท่านเดิ นต่อไปชมสถานที่ ซ่ ึ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง สุ เหร่ า
เซนต์ โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มสวดมนต์ของชาวมุสลิ ม ใน
อดี ตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ าายในมี เสางามค้ าที่ ส ลักอย่างวิจิตร และ
ประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ ง ท่านสู่ อุโมงค์ เก็บน้าเยเรบาตั น Yerebatan Sarnici สร้างขึ้ น
ในสมัย จักรพรรดิ จสั ติ นเนี ย น ในปี ค.ศ. 532 เพื่ อเป็ นที่ เก็ บ น้ าส าหรั บ ใช้ในพระราชวัง
สารองไว้ใช้ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
น าท่ า นชม พระราชวั ง ทอปกาปึ Topkapi Palace สร้ า งขึ้ น ในสมัย สุ ล ต่ า นเมห์ เมตที่ 2
เปลี่ยนเป็ นพิพิธาัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์ พ ระราชวังทอปกาปิ ห้องที่ โด่งดังและ
เป็ นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริ ชแห่ ง
ทอปกาปึ ด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่สาคัญ นาท่าน
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เข้าชมาายใน อีเมอร์ กัน พาร์ ค Emirgan Park สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสี ยงที่สุด
ของตุรกี โดยที่ตลอดเดื อน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่ งนี้ จะใช้เป็ น สถานที่จัด
งาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 โดยแท้จริ งแล้ว ประเทศตุรกี เป็ นต้ นกาเนิ ด
ดอกทิวลิปของโลก คนส่ วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็ นประเทศเนเธอร์ แลนด์ ให้ท่านได้อิสระ
กับการถ่ายาาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพันธุ์ นับเป็ นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย ส่ ง
ท้ายช่วงบ่ายด้วยการนาท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง ช้อปปิ้ ง Istinye Park ช่วงบ่ายวันนี้ถือว่าเป็ น
สวรรค์ของนักช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมตัวจริ ง กับแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด หรู หราที่สุด
พร้อมเป็ นห้างที่รวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมที่มากที่สุด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งอย่างจุใจ ไม่
ว่าจะเป็ น PRADA, LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นน า
อี กมากมาย ชั้นล่ างของห้างก็ มีร้านอาหารหรู หรามากมาย หรื อจะเลื อกเป็ นอาหาร Fast
Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลื อก เช่ น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรี มต่าง ๆ สิ่ ง
ทีต่ ้ องควรระวัง ห้ าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืมนึกถึงน้ าหนักกระเป๋ าขากลับต้องไม่เกิน 20
กิโลกรัม, ห้ าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืม เวลาที่นดั หมายไว้, ห้ าม พูดว่าครั้งแรกนึ กว่าให้
เวลาช้อปปิ้ งนานเกินไป แต่พอถึ งเวลานัดหมายกลับกลายเป็ นให้เวลาช้อปปิ้ งน้อยเกินไป
ยังซื้ อสิ นค้าที่อยากได้ไม่ครบเลย สาหรับร้านอาหารบางร้านรับชาระเงินค่าอาหารด้วยเงิน
ลีร่า เท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีเงิน ลีร่า ติดตัวไว้ดว้ ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่

ค่า

พักค้างคืน ณ โรงแรม Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง

ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
ช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต-เมืองชานัคคาเล่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรั ส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่ องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่ องแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป
และเอเชีย เชื่ อมระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์ มาร่ า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบ
บอสฟอรัสที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อม
ปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบเหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce
Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทาง
วัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวัน ออกที่ ไ ด้รับ การตกแต่ งอย่างสวยงาม และไม่ ค านึ งถึ ง ความสิ้ น เปลื อ งใด ๆ
ทั้งสิ้ น าายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยูเ่ หนื ออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ อง
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แคบบอสฟอรั ส Bosphorus าายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคม
ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน ส่ งท้ายช่วงเช้าด้วยการนา
ท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

ค่า

นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่ งสู่ เมืองอีเซี ยบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิ โลเมตร
ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็ นเมื องเล็ก ๆ ที่ อยู่บริ เวณท่าเรื อที่ จะข้ามฟากสู่
เมืองชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับ
รถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรื อนของบรรดาเหล่ าเศรษฐี ปศุ สัตว์ แปลงการเกษตร เมื องถึ ง
ท่าเรื อ ณ เมืองอีเซี ยบัทแล้ว นาท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานัง่ เรื อ
ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์ มาร่ า
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง ม้ าไม้ เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ กรุ งทรอย Troy ชม ม้ าไม้ แห่ งกรุ งทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่ง
ดัง เป็ นหนึ่ งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากทั่ว โลกที่ ห ลงใหลในมหากาพย์อี เลี ย ดได้เห็ น ด้ว ยตาของตนเองอี ก ด้ว ย ได้เวลา
พอสมควรนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองเปอร์ กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ ต้ งั ของโบราณ
สถานที่สาคัญ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่ านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่ งถู กกล่ าวขวัญถึ งประหนึ่ ง
ดิ น แดนในเทพนิ ย ายมี โรงละครที่ ชั น ที่ สุ ด ในโลกซึ่ งจุ ผูช้ มได้ถึ ง10,000 คน ให้ ท่ านได้
ถ่ายาาพกับโบราณสถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัย
โบราณ ให้ท่านได้ถ่ายาาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคู
ซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็ น
เมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Grand Belish Hotel 5* หรื อเทียบเท่า
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้ านพระแม่ มารี -เมืองปามุคคาเล่
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาเดิ น ท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส City of Ephesus อดี ต เป็ นเมื องหลวงแห่ งเอเชี ยของ
อาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้ องสมุดของเซลซุ ส
Library of Celsus และอาคารส าคัญอี ก แห่ งคื อ วิหารแห่ งจั กรพรรดิ เฮเดรี ยน Temple of
Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่ งนี้ คืออยูใ่ นสาาพที่
สมบูรณ์ มาก จากนั้นปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุ ส คือ โรง
ละคร Great Theatre ซึ่ งสร้ างโดยสกัดเข้าไปในไหล่ เขาให้ เป็ นที่ นั่ง สามารถจุ ค นได้ถึ ง
25,000 คน ซึ่ งคิ ดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค นั้น สร้ างสมัย กรี ก โบราณ แต่ พ วก
โรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ เยี่ยมชม บ้ านพระแม่ มารี House of Virgin Mary ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระ
แม่มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย ์ โดยแม่ชีตาบอด
ชาวเยอรมัน ชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich เมื่ อ ปี ค.ศ.
1774-1824 ได้เขี ยนบรรยายสถานที่ ไว้ในหนังสื ออย่างละเอี ยดราวกับเห็ นด้วยตาตนเอง
เมื่อเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั
บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐ ชั้นเดี ยว าายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ ง
พระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ า
สามก๊อก ที่ มี ความเชื่ อ ว่ าเป็ นก๊ อกน้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่ อในเรื่ อง สุ ขภาพ
ความร่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิษฐาน ซึ่ งมีความเชื่ อว่าหากต้องการ
ให้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้วนาไปผูกไว้ แล้วอธิษฐาน นาท่านช้
อปปิ้ ง ณ ศูนย์ ผลิตเสื้ อหนังคุณภาพสู ง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณาาพที่สุด อีก
ทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระ
ให้ ท่ า นเลื อกซื้ อสิ น ค้า ได้ต ามอัธ ยาศัย จากนั้น น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล่
Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นอีก
หนึ่ งเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก นาท่านชมความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติ ณ เมื อ งปามุ ค คาเล่ Pamukkale ค าว่ า “ปามุ ค คาเล่ ” ในาาษาตุ ร กี หมายถึ ง
“ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูน
สี ข าวที่ เกิ ด ขึ้ น จากธารน้ าใต้ดิน ที่ มี อุณ หาู มิ ป ระมาณ 35 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งเป็ นที่ มี แ ร่
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หิ นปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากาูเขา “คาลดากึ”
ที่ต้ งั อยู่ห่างออกไปทางทิ ศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้ นมาเหนื อผิวดิ น และทาปฏิ กิริยาจับตัวแข็ง
เกาะกัน เป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ ง เป็ นชั้น ลดหลั่น กัน ไปตามาู มิ ป ระเทศเกิ ดเป็ นประติ ม ากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้
ปามุ ค คาเล่ ได้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารยู เนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่ ) เมืองแห่ งน้ าพุเกลือแร่
ร้อน
ค่า

รั บประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่

Richmond Thermal Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่ -เมืองอันตาเลีย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่ ) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาว
กว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่ แข็ง ถ้ามองดู จะดู
เหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อย
ย้อยเป็ นรู ป ร่ างต่ าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณหาูมิ ประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่ อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรค
ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดี ตกาลชาวโรมัน
เชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ต้ งั อยูร่ ิ มชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เร
เนียน Mediterranean Sea ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่งเมือง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริ สตกาล สาหรับตัวเมืองนั้น
ตั้งอยูบ่ นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ลอ้ มรอบด้วยาูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่
เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็ น “ริ เวียร่ าแห่ งตุรกี” ซึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวาายในเมือง
นั้นก็มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ถือว่ามี
ความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Hotel 5* หรื อเทียบเท่า
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ยน-เมืองคอนย่ า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรี ยโ์ บราณ
รวมถึงกาแพงเมือง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มี
ความสาคัญ ซึ่ งสร้ างขึ้นจากหิ นสี น้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการ หรื อ ประาาคารใน
อดี ต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที่ ค่อนข้างมี ความโดดเด่ นและเป็ นจุ ดหมาย
ทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้าน
กาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาท่านสู่ ประตูเฮเดรี ยน Hadrian’s Gate ประตูชยั ซึ่ ง
สร้ างขึ้นตามชื่ อของจักรพรรดิ โรมันเฮเดรี ยน Roman Emperor Hadrian ในช่ วงศตวรรษที่
2โดยประตูน้ นั ถูกสร้ างขึ้ นในรู ปแบบทรงโค้ง จานวน 3 ประตู ซึ่ งถื อว่าเป็ นประตูที่สวย
ที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศตุ รกี อีกด้วย จากนั้นนาท่านชม ท่ าเรื อโบราณ Old Habour ซึ่ ง
ปั จจุบนั ท่าเรื อแห่ งนี้ ได้ถูกปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวโดย
ยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือชมความงามของอ่ าวทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของทะเล
เมดิเตอร์ เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริ เวียร่ าแห่ งตุรกี” ให้ท่านได้
สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อที่ตกแต่งคล้ายกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพาท่านลัดเลาะไป
ตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรี ยงรายอยู่ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้
เรื อจะพาท่านล่องไปชมน้ าตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ ทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี่ ยน นับว่าเป็ น
ความแปลกใหม่ ซึ่ งแตกต่างจากน้ าตกทัว่ ๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะ
เป็ นลาธารน้ า นับว่าเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยู่ห่างประมาณ 45 กิ โลเมตร นา
ท่านชม โรงละครที่มีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่ งมีความสวยงาม
และสามารถจุ ผูช้ มได้ป ระมาณ 20,000 คน มี เวที แสดงด้านหลังที่ ถู กสร้ างขึ้ นหลายชั้น
เหมือนกับอพาร์ ตเม้นท์ ที่มีห้องสาหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย นอกจากนั้น
ทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ติดต่อกับที่นงั่ ผ่านชม
โบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่สามารถจุได้ประมาณ 15,000 คน ซึ่ งมีเวทีที่
สวยงาม ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อนพร้อมด้วยาาพที่แกะสลักอย่างงดงาม ด้านนอกยังแบ่ง
ออกเป็ นสามส่ วนที่ประดับด้วยน้ าพุ และยังมีซากโบราณอื่น ๆ เช่ น เสาที่ถูกตกแต่งอย่าง
สวยงามที่ อยู่บ นทางเดิ น สถานที่ ท าการค้าขาย จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องคอนย่ า
Konya ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ น
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ศูนย์กลางที่สาคัญของาูมิาาคแถบนี้ อีกด้วย ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นกับทัศนี ยาาพที่ งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของาูมิาาคตอนกลางของประเทศตุรกี
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Anemon Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ ดิน-โชว์ ระบาหน้ าท้อง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3.20 ชั่วโมง) ระหว่า งทางให้ ท่ า นได้แ วะพัก เปลี่ ย นอิ ริย าบถด้ว ยการเข้าชม
Caravansarine สถานที่พกั แรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยงิ่ ใหญ่

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านชม นครใต้ ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิ ดจากการขุดเจาะพื้นดิ นลึ กลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบาัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้
ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้อง
โถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
ท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีาูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสาาพเป็ น
หุ บเขาร่ องลึ ก เนิ นเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่ งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia
เป็ นชื่ อเก่ าแก่ าาษาฮิ ตไทต์ แปลว่า ดินแดนม้ าพันธุ์ ดี ตั้งอยู่ท างตอนกลางของตุ รกี เป็ น
พื้นที่เกิดจากการระเบิดของาูเขาไฟเออซิ เยส และ าูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่
แล้ว เถ้าลาวาที่ พ่นออกมาและเถ้าถ่ านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับ ถมเป็ น
แผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดิน
าูเขาไฟไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นาูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เต็ม ไปด้วยหิ น รู ป แท่ ง กรวย ปล่ อ ง กระโจม โดม และอี ก สารพัด รู ป ทรง ดู ป ระหนึ่ ง
ดินแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า ปล่ องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนส
โก้ได้ ประกาศให้ พนื้ ที่มหัศจรรย์แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรก
ของตุรกีจากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือก
ซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้ าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรื อเทียบเท่า
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วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่ า-กรุงเทพมหานคร
05.00 น.

สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของ
โรงแรม
(ทัวร์ นั่งบอลลนนี้ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 200 ดอลล่ าสหรั ฐ
ในกรณีที่ชาระเป็ นเงินสด และ 210 ดอลล่ าสหรัฐ ในกรณีทชี่ าระด้ วยบัตรเครดิต ) เจ้าหน้าที่
บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
(สาหรั บท่ านทีไ่ ม่ ได้ ซื้อ ทัวร์ ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่ อนทีโ่ รงแรมได้ ตามอัธยาศัย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการ
ขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่น
ที่ ไม่ เห็ นด้วยกับ ศาสนาคริ ส ต์ ชม โบสถ์ เซนต์ บ าร์ บ ารา St. Barbar Church โบสถ์ มังกร
Snake Church และ โบสถ์ แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับาูเขารู ปทรงต่าง ๆ
ได้ตามอัธยาศัย

บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พิ เศษ!! เข้ าชมบ้ านพั ก ของมนุ ษ ย์ ถ้ า พื้ น เมื อ ง Local Cave House ของชาวพื้ น เมื อ ง
Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่ องจากธรรมเนี ยมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผมู ้ าเยี่ยมเยียน
ก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ าใจและมิตราาพระหว่างเพื่อนใหม่
จากนั้น อิ ส ระให้ ท่ านได้ถ่ ายาาพบ้านพื้ นเมื องที่ มี ผูค้ นอาศัยอยู่จริ ง ๆ นาท่ านเดิ น ทางสู่
สนามบิน ณ กรุงอังคาร่ า

21:20 น.

ออกเดิ น ทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ ย วบิ น ที่ QR 258

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
01:00 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบินQatar Airwaysเที่ยวบินที่ QR 836

12.40 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น สุ วรรณาู มิ โดยสวัส ดิ า าพ พร้ อ มความประทั บ ใจ
***

End of Service

***
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กาหนดการเดินทาง ตลอดเดือน เมษายน 2561
ราคา 39,900.- บาท
30 มี.ค.-08 เม.ย./01-10 เม.ย./19-28 เม.ย./22 เม.ย.-01 พ.ค.
26เม.ย.-05พ.ค./29เม.ย.-08พ.ค.
ราคา 41,900.- บาท
06-15 เม.ย. / 27 เม.ย.-06 พ.ค.
ราคา 43,900.- บาท
08-17 เม.ย. (ตัดกรุ๊ ป) / 13-22 เม.ย.
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น จึงไม่ มีราคาสาหรับเด็ก
ท่านทีม่ ีความประสงค์ จะนอนห้ องพักเดี่ยว ต้ องเพิม่ เงิน ดังนี้
เดินทางเดือน เมษายน 2561 เพิม่ เงินอีกท่านละ 9,000.- บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560) **
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อัตราค่ าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways (นา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ไม่ เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
ค่าาาษีสนามบิน, ค่าาาษีน้ ามัน, ค่าประกันาัยทางอากาศ, ค่าาาษีประเทศตุรกี
ค่ าประกัน าัย การเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000.- บาท (ไม่ ค รอบคลุ ม ผู้ ที่ มี อ ายุ เกิ น 85 ปี ) ค่ าที่ พ ัก ตลอดการ
เดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวมถึง
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 9 วัน รวมเท่ากับ 45 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าาาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และาาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับาาษี)
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่ า-ทิวลิป ตุรกี 10 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่ วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่ า-ทิวลิป ตุรกี 10 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี
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หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้ องเพิม่ เงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิ น การนัด หยุด งาน การประท้ว ง าัย ธรรมชาติ การก่ อ จลาจล อุ บ ัติ เหตุ ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางไว้ให้ได้มากที่ สุ ดเนื่ องจากการ
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง
หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ น
ค่าทัวร์ ที่ ท่ านช าระมาแล้ว หากท่ านถู ก ปฏิ เสธการเข้าเมื อง เนื่ องจากการกระท าที่ ส่ อไปในทางผิด
กฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่
รั บ ผิ ด ชอบ หากท่ า นถู ก ปฏิ เสธการเข้า หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
 เมื่ อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึ งท่ านยอมรับ ในข้อความและเงื่ อนไขที่ บริ ษ ทั ฯแจ้งแล้ว
ข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้ในทุกรณี
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียงTriple Room ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมี
ความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่
พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุ โ รปจะไม่ มี เ ครื่ องปรั บ อากาศเนื่ องจากอยู่ ใ นแถบที่ มี อุ ณ หาู มิ ต่ า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมระดับ 5 ดาว ทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่ เทีย่ วเท่ ากับมาตรฐาน 5
ดาว สากล ระดับของโรงแรมทีร่ ะบุน้ ันเป็ นการจัดอันดับของการท่ องเที่ยวประเทศตุรกี
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 12 จาก 12

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

