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กําหนดวันเดิ นทาง กรกฏาคม 2560
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล
18.00 น.

21.35 น.
วันที่สอง

พบกันที่ เคาน์ เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้ าที่
บริษัทฯ คอยให้ก ารต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ ส ตัน บูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65
(บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชัวโมง)
่
ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่าสีนํ้าเงิ น – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อ่างเก็บนํ้าใต้ดินเยเรบาตัน
– พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่

04.00 น.

เช้า

เดินทางถึง กรุงอิ ส ตันบู ล สําหรับคณะที่อ อกเดินทางจากสนามบิน สุ วรรณภูม ิ ด้ว ย
เที่ยวบินที่ TK65 หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าเรียบร้อย
แล้ว ให้ท่านได้มเี วลา ทําภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านทีต่ อ้ งการแลกเงิน ก็สามารถแลก
ได้ท่เี คาน์ เตอร์รบั แลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านขึ้นรถโค้ช มุ่ง
หน้าสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (1)
นํ าท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่งึ เหลือ
แค่ส่วนปลายทีย่ าว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลัก
อันมีความหมายและมีค่ายิง่ จากนัน้ นํ าท่านชม สุเหร่าสี นํ้าเงิ น Blue Mosque ที่มาของ
ชื่อสุเหร่าสีน้ํ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ํ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทําเป็ นลาย
ดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอก
คือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาทีจ่ ะต้องทําพิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่า
ทีน่ ครเมกกะ จากนัน้ นํ าท่านเดินต่อไปชมสถานทีซ่ ่งึ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ยุค กลาง สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบ ัน เป็ น ที่ป ระชุ ม สวด
มนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคํ้าที่
สลัก อย่ างวิจ ิต ร และประดับ ไว้ง ดงาม 108 ต้ น นํ าท่ านสู่ อุโมงค์ เก็บ นํ้ า เยเรบาตัน

กลางวัน

Yerebatan Sarnici สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นทีเ่ ก็บ
นํ้าสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (2)
นํ าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึง่ สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่
2 หรือ เมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ภายหลังทีท่ รงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิ ล หรือ อิสตันบูลในปั จจุบนั
ได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ท่จี ะให้เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึง
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โปรดให้มกี ารสร้างพระราชวังนี้ ข้นึ เป็ นที่ประทับ อย่างถาวร พระราชวัง แห่ งนี้ มอี าณา
บริเวณกว้างใหญ่กนิ เนื้อทีเ่ กือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตามแนวฝั ง่
ทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ใี ช้เก็บ
มหาสมบัตอิ นั ลํ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิ ม และเครื่องทรงของสุลต่ านในแต่ ละยุคสมัย นํ าท่านเข้า
ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเจริญ อย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัต ถุ ของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้ สิน้ 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่าง
สวยงาม และไม่คํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอก
รายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน
และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (3)
พักค้างคืน ที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันสาม

เมืองบูรซ์ ่า – มัสยิ ดสีเขียว – ช้อปปิ้ งตลาดผ้าไหม – เมืองอิ ซเมียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซ่งึ ห่าง
จากอิสตันบูลประมาณ 235 มีพ้นื ที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัย
อยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มีความสําคัญและใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยงั
มีช่อื เสียงทางด้านเส้น ไหมเพื่อส่ งออกไปยังตลาดต่ างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อ
นํ าไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปตัง้ ที่เอดิรเ์ น ที่อยู่ทางด้านเหนือของ
กรุง คอนสแตนดิโนเปิ ล นํ าท่ านชมความงามของ มัส ยิด เก่ าแก่ ของเมือ งบูร์ซ่า Grand
Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบือ้ งประดับทีม่ ี
สีส ัน ลวดรายที่ล ะเอีย ด และซับ ซ้ อ นอย่ า งพิส ดาร ทัง้ ลายรูป วงกลม รูป ดาว ซึ่ง เป็ น
สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่
ในอดีต กษั ต ริย์ท่ีเ คยปกครองอาณาจัก รออตโตมาน ได้ ใ ช้ เ มือ งนี้ เ ป็ นที่ ฝั ง ศพ และ
นอกจากนัน้ ยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนทีส่ วยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ทเ่ี ขียวชอุ่มเป็ นจํานวน
มาก จนได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่มสี เี ขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสี
เขียว หรือ Yesil Mosque สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทางศาสนา ทีม่ คี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa
โดยใช้ รูป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบเบอร์ซ า อาคารสุ เหร่ามีค วามโดดเด่ น ด้ว ยการใช้
กระเบื้อ งหิน อ่ อ นสีฟ้ าเขีย วในการตกแต่ ง ผนั ง และเพดานด้ า นในก็ ถู ก ตกแต่ ง ด้ ว ย
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กระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงั มีทบ่ี รรจุศพของ
สุ ล ต่ า นเมห์ เ มดที่ 1 และครอบครัว สถานที่ แ ห่ ง นี้ จ ึง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่
ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (5)
นํ าท่ านสู่ ตลาดผ้ าไหมเมื อ งบู ร์ซ า Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมือ งบู ร์ซ าที่
ตัง้ อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุ รกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดย
ตลาดแห่ ง นี้ ค้าขายผลิต ภัณ ฑ์จากผ้าไหมเป็ น หลัก โดยเฉพาะผ้าคลุ ม ศีรษะลวดลาย
พื้นเมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุ รกีเป็ นประเทศที่มผี ู้นับถือศาสนาอิสลาม
มากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยงั มีเสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสนั
ของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ทําให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็ นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครัง้ หนึ่ง
สมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรนําท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.20 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (6)
พักค้างคืน ที่ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
เมืองอิ ซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – ช้อปปิ้ งโรงงานทํา
เครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้ าย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
ท่ านเดินทางสู่ บ้ านพระแม่ม ารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุ ด ท้ายที่
พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชี
ตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี
ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตา
ตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติ ลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891
ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรปู ปั น้ ของพระแม่มา
รี ซึง่ พระสันตะปาปา โป๊ ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน
มีก๊อกนํ้าสามก๊อกทีเ่ ชื่อว่าเป็ นก๊อกนํ้าทีม่ คี วามศักดิ ์สิทธิ ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ
ความรํา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ้ าเป็ น กําแพงอธิ ษฐาน ซึง่ มีความเชื่อว่าหาก
ต้ องการให้ สิ่งที่ ปรารถนาเป็ นความจริ งให้ เขียนลงในผ้าฝ้ าย แล้วนํ าไปผูกไว้แล้ว
อธิ ษ ฐาน จากนั น้ นํ าท่ านชม เมื อ งโบราณเอฟฟิ ซุ ส City of Ephesus อาคารที่เป็ น
สัญลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ ห้ องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคาร
สําคัญอีกแห่งคือ วิ หารแห่ งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึน้ ถวายแด่
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จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์มาก จากนัน้ ปิ ด
ท้ายกันทีส่ งิ่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่
สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นัง่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็ น 1
ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (8)
นํ าท่ านช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้ อหนังคุณ ภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่ม ี
คุณภาพที่สุด อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada ,
Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นํ าท่านออกเดินทางสู่
เมื อ งปามุ ค คาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโ ลเมตร ใช้เ วลาเดิน ทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุ รกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย”
Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ้ าตกหินปูนสีขาวทีเ่ กิดขึน้
จากธารนํ้าใต้ดนิ ทีม่ อี ุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นทีม่ แี ร่หนิ ปูน (แคลเซีย่ ม
ออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีส่ ูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ งั ้ อยู่ห่างออกไป
ทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้ มาเหนือผิวดิน และทําปฏิกริ ยิ าจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริว้ เป็ น
แอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลันกั
่ นไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้ รบั
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี

คํ่า

ค.ศ. 1988 นํ าท่านชม ปราสาทปุย ฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งนํ้ าพุ เกลือแร่ร้อน นํ า
ท่านชมหน้ าผาทีข่ าวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนํ้ า เป็ นรูปร่างคล้ายหอยแครงและนํ้ าตก
แช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นํ้ าแร่ท่ไี หลลงมาแต่ละชัน้ จะ
แข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่ าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ้ าแร่น้ีมอี ุณ หภูมปิ ระมาณ
33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํ ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัตใิ น
การรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต
ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
พักค้างคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบําหน้ าท้อง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ 5
ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองที่ นิ ยมใช้เป็ นจุด พัก ของการเดินทางในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของ
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อาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทีย่ ุคนัน้ เรียก
อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ําของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (11)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่
รถประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมืองทีม่ ี
ลักษณะภูมปิ ระเทศสวยงามมาก จากนัน้ นํ าท่านชม นครใต้ ดินไคมัคลี Underground
City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดนิ
แห่ งนี้ มคี รบเครื่อ งทุ ก อย่างทัง้ ห้อ งโถง ห้อ งนอน ห้อ งนํ้ า ห้อ งถนอมอาหาร ห้อ งครัว
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ ง พิ พิธภัณฑ์พรม

คํ่า

วันที่หก
05.00 น.

เช้า

กลางวัน

เปอร์เซีย ต้นตํารับพรมเปอร์เซียของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (12)
จากนัน้ นําท่านชม “โชว์ระบําหน้ าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า
!! หมายเหตุ ในกรณีทโ่ี รงแรมถํ้าเต็ม จะเปลีย่ นเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
พิ พิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย – กรุงอังคาร่า
ท่านทีส่ นใจนังบอลลู
่
น พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่า
ทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั บอลลูน รอ
รับท่ าน เพื่อเปิ ด ประสบการณ์ ใหม่ท่ไี ม่ค วรพลาด พร้อ มกับประกาศนี ยบัต รที่รอมอบ
ให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นํ า ท่ า นชม พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ ง เป็ น
ศู น ย์ก ลางของศาสนาคริส ต์ ในช่ ว ง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ น ความคิด ของชาวคริส ต์ ท่ีต้อ งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St.
Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (14)
นําท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศอัน
น่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ ดงาม
คัปปาโดเกีย
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Cappadocia เป็ นชื่อเก่าแก่ ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้)
แปลว่า “ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี” ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ท่ีแล้ว เถ้าลาวาที่พ่น
ออกมาและเถ้าถ่ านจํานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริเวณ จนทับ ถมเป็ นแผ่ นดิน ชัน้ ใหม่
ขึน้ มาจากนัน้ กระแส นํ้า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ่ ยๆ
นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจน
ผูค้ นในพื้นทีเ่ รียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้
พื้นที่ มหัศจรรย์แห่งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้
ตามอัธยาศัย นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบ

คํ่า
วันที่เจ็ด

เกลื อ Lake Tuz ให้ ท่ านได้ถ่ ายภาพทะเลเกลือ ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ของประเทศตุ รกี ซึ่ง เป็ น
ปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (15)
พักค้างคืน ที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า
กรุงอังคาร่า – กรุงอิ สตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช็อปปิ้ งตลาดสไปซ์
– กรุงเทพมหานคร

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
เดินทางสู่ กรุงอิ ส ตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
5.20 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง(17)
จากนัน้ นํ าท่าน ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ นช่อง
แคบขนาดใหญ่และสองฝั ง่ มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่าง
ยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดํา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of
Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างทีส่ วยงามตระการตา
ของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี ําคัญ ยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุ รกีอีก
ด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้ เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ส่งท้ายครึง่ วันช่วงเช้าด้วยการ
นํ าท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซื้อ ของฝากได้ในราคาย่อ มเยา ไม่ว่ าจะเป็ นเครื่อ งประดับ ชาหรือกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็ นถัวพิ
่ ทาชิโอ ฯลฯ
ได้ตามอัธยาศัย
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วันที่แปด

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (18)
จากนัน้ นําท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
สนามบิ นสุวรรณภูมิ

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68

14.25 น.

(ใช้เวลาในการบิ น ประมาณ 9.25 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กรกฏาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 212 ปี พัก
ร่วมกับ
ผูใ้ หญ่
1 ท่าน
มีเตียง
8-15,22-29,23-30
30,900 30,900
กรกฎาคม 2560

เด็กอายุ 2-12
ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ 2-12
ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง

พัก
เดี่ยว

30,900

30,900

5,000

อัตราค่าบริ การนี้ รวมถึง
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (นํ้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
ค่าทีพ่ กั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริการบนรถ วัน
ละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ระบุ
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2. ค่ าทิป ไกด์ท้อ งถิ่น (3.00USD / ท่ าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่ าน / วัน) (คิ ด เป็ น 6 วัน
รวมเท่ากับ 30 USD)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิ ดเป็ น 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4 (บัญชี กระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.

เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้ว
ข้างต้น
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ
การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อ
จลาจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้
ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้
ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

TUK WOW(TK)JUL

5.

6.

7.

8.

10

บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื
เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไป
ในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ํ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ที่
จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเทีย่ วใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ ําหนดซึง่
ทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกการเดินทางถ้าทางบริษทั ได้ออก
ตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋ว
เครือ่ งบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน้ )
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อน
เพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้
รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่
เกีย่ วข้องกับตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศได้

