กำหนดกำรเดินทำง

เดือน พฤษภำคม-ธันวำคม 2561

รำคำ 32,900.- บำท
พฤษภำคม

19-26พ.ค./20-27พ.ค./27พ.ค.-03มิ.ย.

มิถ ุนำยน

02-09มิ.ย./03-10มิ.ย./09-16มิ.ย./10-17มิ.ย./ 16-23 มิ.ย.
17-24มิ.ย./22-29 มิ.ย./23-30 มิ.ย./24มิ.ย.-01ก.ค.

กรกฎำคม
ต ุลำคม

06-13ก.ค./07-14ก.ค./08-15มี.ค.
06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย.
28ต.ค.-04พ.ย.

พฤศจิกำยน

03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย.
18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค.

รำคำ 33,900.- บำท
ธันวำคม

01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค.

วันแรกของกำรเดินทำง
18.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

21.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของกำรเดินทำง
04.00 น.

ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-อ่างเก็บน้า
ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ -พระราชวังโดลมาบาเช่

เดิน ทางถึง กรุงอิ ส ตันบูล หลังจากผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 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 ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก 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 ก อย่างแต่ อ ยู่ภายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญ ชวนเมื่ อ ถึ งเวลาที่ จ ะต้องท าพิ ธีล ะหมาด
Minaret 6 หอ เท่ากับสุ เหร่ าที่นครเมกกะ หมำยเหต ุ

เนื่องจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี ประกาศปิ ด

ปรั บ ปรุ ง สุ เหร่ าสี น้ าเงิน เริ่ มตั้งแต่เดือ น มีนาคม 2561 เป็ นต้น ไป ทางบริ ษทั ฯ ขอเปลี่ยนเป็ นเข้าชม
ความงดงามภายใน สุเหร่านูรสุ มานิเย่ Nurousmaniye Mosque แทน

จากนั้นนาท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ ึ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุ บนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์
แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น นา
ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ใน
เที่ยง

ค่ า

ปี ค.ศ. 532 เพื่อเก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่ งสร้างในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ
เมห์เมตผูพ้ ิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล หรื อ อิสตันบูลในปัจจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้ างพระราชวังนี้ ข้ ึน
เป็ นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่ งนี้ มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้ อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร
ล้อมรอบด้วยกาแพงสู งตามแนวฝั่งทะเลมาร์ มาร่ า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอ ันล้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่อ ง
ลายครามจากจี น หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ ละยุคสมัย นาท่าน
เข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้ างทั้งสิ้ น 12 ปี
เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึ งถึงความ
สิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่เหนื ออ่าวเล็ก ๆ ที่
ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคม
ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันสำมของกำรเดินทำง เมืองบูรซ์ ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้ งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งบู ซ่ า ร์ Bursa เป็ นเมื อ งที่ ต้ งั อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออกของตุ รกี ซ่ ึ งห่ า งจากอิ ส
ตันบูลประมาณ 235 มีพ้นื ที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูป่ ระมาณ 1.5 ล้านคน
มีความสาคัญและใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ ยงั มีชื่อเสี ยงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่ งออก
ไปยังตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์ เซนต์เพื่อนาไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
ของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นได้ยา้ ยเมื องหลวงไปตั้งที่ เอดิร์เน ที่อ ยู่
ทางด้า นเหนื อ ของกรุ งคอนสแตนดิ โ นเปิ ล น าท่ านชมความงามของ มัส ยิด เก่ าแก่ ข องเมื อ งบู ร์ ซ่ า
Grand Mosque

ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณี ตของงานกระเบื้องประดับที่มี

สี สันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรู ปวงกลม รู ปดาว ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนา

อิ ส ลาม และรู ป เรขาคณิ ต ให้ ท่ านได้ชมความสวยงามของตัว เมื อ งที่ ใ นอดี ตกษัตริ ย ์ที่ เคยปกครอง
อาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็ นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่ ม
รื่ นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็ นจานวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุ สานสี
เขี ยว Green Tomb สุ เหร่ าสี เขี ยว หรื อ Yesil Mosque สถานที่ ศกั ดิ์สิ ท ธิ์ ทางศาสนา ที่ มีค วาม
สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองเบอร์ ซา ถูกสร้ างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิ กชื่อ Haci
Ivaz Pasa

โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ ซา อาคารสุ เหร่ ามีความโดดเด่นด้วยการใช้

กระเบื้องหิ นอ่อนสี ฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสี ฟ้า
เขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ภายในสุ เหร่ าแห่ งนี้ยงั มีที่บรรจุศพของสุ ลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครั ว
เที่ยง

สถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็ นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูรซ์ า Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ต้ งั อยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่ งอยูไ่ ม่จากทะเลมาร์ มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้คา้ ขายผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมเป็ นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็ น
ประเทศที่มีผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่ งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยงั มีเสื้ อผ้าหลากหลาย
แบบ และด้วยสี สันของผ้าไหมที่สดใสนี่ เองที่ทาให้ตลาดแห่งนี้ กลายเป็ นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้ ง
หนึ่ งสมเด็จ พระนางเจ้า ควีน อลิ ซาเบท แห่ งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรน าท่ านออก

ค่ า

เดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-ช้อปปิ้ ง
โรงงานทาเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
มาอาศัยอยู่และสิ้ น พระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิ หาริ ยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่ อ
แอนนา แคเธอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขี ย น
บรรยายสถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชีวิตลงมีคนพยายาม
สื บเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้น
เดี ยว ภายในมี รูป ปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสั น ตะปาปา โป๊ ปเบเนดิ ก ส์ ที่ 16 ได้เคยเสด็จ เยือ นที่ นี่
บริ เวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อใน
เรื่อง สุขภาพ ความร่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึ่ งมีความเชื่อว่า
หากต้องการให้ส่ ิงที่ ป รารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ าย แล้วนาไปผู กไว้แล้ว
อธิ ษฐาน จากนั้นนาท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์

ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้องสมุ ดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอี กแห่ งคื อ
วิห ารแห่ ง จั กรพรรดิ เฮเดรี ย น

Temple of Hadrian

สร้ างขึ้ น ถวายแด่ จักรพรรดิ เฮเดรี ย น

ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่ งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นั่ง
เที่ยง

สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านช้อ ปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนัง คุณ ภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพ
ที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors
อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่
Pamukkale

(ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) คาว่า “ปามุค

คาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง
ปราสาท เป็ นน้ าตกหินปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ ง
เป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูง ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั
อยูห่ ่ างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ น
แอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและ
โดดเด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ ย ากจะหาที่ ใ ดเหมื อ น จนท าให้ ปามุ ค คาเล่ ได้รั บ การยกย่ อ งจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒ นธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่าน
ชม ปราสาทปุ ยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน น าท่ านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ
เมฆ หรื อ ปุ ย ฝ้ า ย น้ าแร่ ที่ ไ หลลงมาแต่ ล ะชั้น จะแข็งเป็ นหิ น ปู น ห้อ ยย้อ ยเป็ นรู ป ร่ า งต่ า ง ๆ อย่ า ง
มหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณ หภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ย ส ประชาชนจึ งนิ ย มไปอาบหรื อน ามาดื่ ม
เพราะเชื่ อ ว่ ามี คุ ณ สมบัติใ นการรั ก ษาโรคหัว ใจ โรคไขข้อ อัก เสบ ความดัน โลหิ ตสู ง โรคทางเดิ น
ค่ า

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Ninova Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบาหน้าท้อง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ น
เมืองที่ นิ ยมใช้เป็ นจุ ดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ น

เที่ยง

อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ
3 ชัว่ โมง) ซึ่ งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลกั ษณะภูมิประเทศ
สวยงามมาก จากนั้น น าท่ านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้
ค่ า

มีเวลาช้อปปิ้ ง พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นตารับพรมเปอร์ เซี ยของโลก
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “โชว์ระบาหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel หรือเทียบเท่า สไตล์โรงแรมถ้า

!! หมำยเหต ุ ในกรณีท่ีโรงแรมถ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันที่หกของกำรเดินทำง
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
05.00 น.

ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่งั บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์

ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรั บท่าน เพื่อเปิ ด
เช้า

ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศู นย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church

เที่ยง

และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
น าท่ า นชมความสวยงามของ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย Cappadocia ดิ น แดนที่ มีภู มิ ป ระเทศอัน น่ า
อัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขา ร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ นและเสารู ปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกี ย
Cappadocia

เป็ นชื่ อ เก่ า แก่ ภ าษาฮิ ต ไทต์ (ชนเผ่ ารุ่ น แรกๆที่ อ าศัย อยู่ในดิ น แดนแถบนี้ ) แปลว่ า

“ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส
และภู เขาไฟฮาซาน เมื่ อประมาณ 3 ล้านปี ที่ แล้ว เถ้าลาวาที่พ่ น ออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล
กระจายทัว่ บริ เวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ นึ มาจากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะ
กร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง
ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ปแท่ ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรงดูป ระหนึ่ งดิน แดนในเทพ
นิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้
พื้ นที่ มหั ศ จรรย์แ ห่ ง นี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมแห่ ง แรกของตุรกี

แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิ ค อิส ระกับ การเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึ กได้ต าม
อัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.45 ชัว่ โมง) ระหว่างทางแวะเที่ ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลื อ Lake Tuz ให้ท่ านได้
ค่ า

ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่ งเป็ นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
เช้า
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้น น าท่ าน ล่ อ งเรื อ ช่อ งแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่ อ ง
แคบขนาดใหญ่แ ละสองฝั่ งมีค วามสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างยุโรป และ
เอเชี ย เชื่ อมระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่
เป็ นจุ ดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิง่ ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่อง
แคบเหล่านี้ ส่ งท้ายครึ่ งวันช่วงเช้าด้วยการนาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
Spice Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ น

ค่ า

เครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ น
ถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจี น
จากนั้นนาท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

วันที่แปดของกำรเดินทำง
01.25 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง)

14.25 น.

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

กำหนดกำรเดินทำง

เดือน พฤษภำคม-ธันวำคม 2561

รำคำ 32,900.- บำท
พฤษภำคม

19-26พ.ค./20-27พ.ค./27พ.ค.-03มิ.ย.

มิถ ุนำยน

02-09มิ.ย./03-10มิ.ย./09-16มิ.ย./10-17มิ.ย./ 16-23 มิ.ย.
17-24มิ.ย./22-29 มิ.ย./23-30 มิ.ย./24มิ.ย.-01ก.ค.

กรกฎำคม
ต ุลำคม

06-13ก.ค./07-14ก.ค./08-15มี.ค.
06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย.
28ต.ค.-04พ.ย.

พฤศจิกำยน

03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย.
18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค.

รำคำ 33,900.- บำท
ธันวำคม

01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค.

พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 5,000.- บำท
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ ต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรป๊ ุ เท่ำนัน้

รำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่

confirm

เท่านั้น)

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 12 มี.ค. 2561) **

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บ ห้องพักแบบ 3 เตี ยง มีบ ริ ก ารเฉพาะบางโรงแรมเท่า นั้น กรณี เดิน ทางเป็ นผู ้ใหญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ 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 (น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง 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 6 วัน รวมเท่ ำกับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ ำกับ 21 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ว้ำว ต ุรกี 8 วัน (โปรโมชัน่ )
กำรชำระเงิน

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

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

*** เมื่อท่ำนชำระมัดจำแล้ว ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ท ุกกรณี ***
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 25 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผเู้ ดินทำง 15-19 ท่ำน ต้องเพิ่มเงินท่ำนละ 4,000 บำท
ในกรณีที่มีผเู้ ดินทำง 16-24 ท่ำน ต้องเพิ่มเงินท่ำนละ 3,000 บำท
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
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 ทธิ์ทจี่ ะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ที่นงั่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่น ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิน มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง
Long Leg นั้นขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ช่วงระยะเวลาที่กาลังเช็คอินเท่านั้น
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพัก ในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตีย ง
Triple Room ขึ้นอยูก
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโ รปจะไม่ มีเครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ใ นแถบที่ มีอุ ณ หภู มิต่ า เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว Single,
ห้องคู่ Twin/Double ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้น
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั อาจจะมีความแตกต่างกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อ
ของและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
ตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับระดับสากลได้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุทเี่ ป็ 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 20-30กิโลกรัม (สาหรั บผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )

