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บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พัก โรงแรมถ้า ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน

กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม 2561
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล
18.00 น.
พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้น
เครือ่ ง
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22.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 65 (บินตรง)

วันที่สอง
05.50 น.
07.35 น.
08.55 น.

อิ สตันบูล– เมืองเนฟเชียร์ - พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย
เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลีย่ นเทีย่ วบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2006
เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร
แล้วนําท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่ เป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็น
ด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church
และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (1)
นําท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ น
หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ทีง่ ดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ น
ชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุน่ แรก ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี
ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮา
ซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ทแ่ี ล้ว เถ้าลาวาทีพ่ ่นออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัว่
บริเวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ข้นึ มา จากนัน้ กระแส นํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะ
กร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ ไปเรือ่ ย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตา
น่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพืน้ ที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้
ได้ประกาศให้ พื้นที่ มหัศจรรย์แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรก
ของตุรกี พิ เศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถา้ พื้นเมือง Local Cave House ของชาวพืน้ เมือง
Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผมู้ าเยีย่ มเยียนก็จะ
มอบชา กาแฟ เป็ น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนัน้
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพืน้ เมืองทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยูจ่ ริงๆ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอ
พรม และ โรงงานเซรามิ ค อิสระกับการเลือกซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (2)
จากนัน้ นําท่านชม Belly Dance “โชว์ระบาหน้ าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisa Kaya Cave Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า
!! หมายเหตุ ในกรณีทโ่ี รงแรมถํ้าเต็ม จะเปลีย่ นเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

กลางวัน

คํ่า

วันที่สาม

เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน – เมืองคอนย่า – พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า
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ท่านทีส่ นใจนั ่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่า
ขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ที่ชาระเป็ นเงิ นสด และ 210 ดอลล่า
สหรัฐ ในกรณี ที่ ช าระด้ ว ยบัต รเครดิ ต) เจ้ า หน้ า ที่บ ริษั ท บอลลู น รอรับ ท่ า น เพื่อ เปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ทไ่ี ม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรทีร่ อมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนัน้ นําท่านชม นครใต้ ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจาก
การขุดเจาะพืน้ ดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดนิ ไคมัคลีมชี นั ้
ล่างทีล่ กึ ทีส่ ุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้า
ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (4)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคย
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึ่งเป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือ ที่
ยุค นั น้ เรีย ก อนาโตเลีย เป็ น อู่ ข้า วอู่ น้ํ า ของประเทศ นํ า ท่ า นเข้า ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ มฟลานา
Mevlana Museum เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สําหรับทําสมาธิ Whirling
Dervishes โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ก่อนไปทําการหมุนต้องอดอาหาร มีการ
เข้าห้องฝึ กทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผูท้ ่มี สี มาธิมากตัวจะลอยขึน้ เมื่อหมุนไปช่วงเวลา
หนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ เิ ศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพธิ ภัณฑ์เมฟ
ลาเป็ นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิ น รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็ นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สมี ากมาย
ตระการตา และยังเป็ นสุสานสําหรับผูต้ ดิ ตาม สานุศษิ ย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พักค้างคืน ที่ Anemon Konya Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า
เมืองคอนย่า – เมืองอันตาเลีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตงั ้ อยู่รมิ ชายฝั ง่
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึง่ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็ น
อีกหนึ่งเมืองประวัตศิ าสตร์ ซึง่ สามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริสตกาล สําหรับตัวเมือง
นัน้ ตัง้ อยู่บนที่ราบชายฝั ง่ แคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่
เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็ น “ริ เวียร่าแห่งตุรกี” ซึง่ สถานทีท่ ่องเทีย่ วภายในเมืองนัน้ ก็ม ี
ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ท่ถี อื ว่ามีความเก่าแก่
มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกระหว่างทางนําท่านแวะชม เมืองแอสเพนโดส Aspendos ทีอ่ ยู่ห่าง
ประมาณ 45 กิโลเมตร นําท่านชม โรงละครทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชดิ
ซึง่ มีความสวยงามและสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลังที่ถูกสร้างขึน้
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หลายชัน้ เหมือ นกับ อพาร์ ต เม้ น ท์ ที่ม ีห้ อ งสํ า หรับ นั ก แสดงเพื่อ ไว้ เ ปลี่ย นเครื่อ งแต่ ง กาย
นอกจากนัน้ ทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางทีย่ ่นื ออกไปเหมือนกับระเบียงทีต่ ดิ ต่อกับทีน่ งั ่ ผ่าน
ชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่ส ามารถจุได้ป ระมาณ 15,000 คน ซึ่งมีเ วทีท่ี
สวยงาม ประดับ ตกแต่ งด้ว ยหินอ่ อ นพร้อ มด้ว ยภาพที่แกะสลักอย่างงดงาม ด้านนอกยังแบ่ ง
ออกเป็ นสามส่วนทีป่ ระดับด้วยนํ้าพุ และยังมีซากโบราณอื่น ๆ เช่ น เสาทีถ่ ูกตกแต่งอย่างสวยงาม
ทีอ่ ยูบ่ นทางเดิน สถานทีท่ าํ การค้าขาย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (7)
นํ าท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุ สาวรียโ์ บราณ
รวมถึงกําแพงเมือง ซึง่ เป็ นที่ตงั ้ ของ “ฮิ ดิรล์ ิ ค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่ม ี
ความสําคัญ ซึง่ สร้างขึน้ จากหินสีน้ําตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดริ ์
ลิค ทาวเวอร์ เป็ น หอคอยทรงกลมที่ค่ อ นข้า งมีค วามโดดเด่ น และเป็ น จุดหมายทางด้า นการ
ท่องเทีย่ วทีส่ ําคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้ วยร้านกาแฟและร้านอาหาร
มากมาย จากนัน้ นํ าท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยั ซึ่งสร้างขึน้ ตามชื่อของ
จักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนนั ้ ถูกสร้างขึน้
ในรูปแบบทรงโค้ง จํานวน 3 ประตู ซึง่ ถือว่าเป็ นประตูทส่ี วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกีอกี ด้วย
จากนัน้ นํ าท่านชม ท่ าเรือโบราณ Old Habour ซึ่งปั จจุบนั ท่าเรือแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งทีส่ ําคัญสําหรับนักท่องเทีย่ วโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนัน้ นําท่าน ล่องเรือชม
ความงามของอ่าวที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของทะเลเมดิ เตอร์เนี่ ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของ
สมญานาม “ริ เวียร่าแห่ งตุรกี” ให้ท่านได้สมั ผัสอย่างใกล้ชดิ โดยการล่องเรือที่ตกแต่งคล้ายกับ
เรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ทีม่ โี รงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่
ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรือจะพาท่านล่องไปชมนํ้ า ตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากนํ้ าตกทัวๆไปในเมื
่
องไทย ส่วนใหญ่จะ
ไหลลงด้านล่างจะเป็ นลําธารนํ้ า นับว่าเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควร
พลาด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (8)
พักค้างคืน ที่ Anemon Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า
เมืองอันตาเลีย – เมืองปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มนี ักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็ นจํานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale
คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ
Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ้าตกหินปูนสีขาวทีเ่ กิดขึน้ จากธารนํ้าใต้ดนิ ทีม่ อี ุณหภูมปิ ระมาณ 35
องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นทีม่ แี ร่หนิ ปูน (แคลเซีย่ มออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีส่ ูงมาก ไหลรินลงมา
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จากภูเ ขา “คาลดากึ ” ที่ต งั ้ อยู่ห่างออกไปทางทิศ เหนือ รินเอ่ อ ล้นขึ้นมาเหนื อ ผิว ดิน และทํา
ปฏิกิร ิย าจับ ตัว แข็ง เกาะกัน เป็ น ริ้ว เป็ น แอ่ ง เป็ น ชัน้ ลดหลัน่ กัน ไปตามภูม ิป ระเทศเกิด เป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ ดเหมือน
จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้าพุเกลือ
แร่รอ้ น
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (10)
นํ าท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้ าพุเกลือแร่รอ้ น นํ าท่านชมหน้ าผาที่ขาว
กว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างนํ้ า เป็ นรูปร่างคล้ายหอยแครงและนํ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือน
สร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นํ้ าแร่ท่ไี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่าง
ต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ้ าแร่น้ีมอี ุณหภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไป
อาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัตใิ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิต
สูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
พักค้างคืน ที่
Richmond Thermal Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า
เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซึ – เมืองอิ ซเมียร์ – กรุงอิ สตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส
City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์
ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ ห้ องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแห่งคือ
วิ หารแห่ งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึน้ ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความ
โดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์มาก จากนัน้ ปิ ดท้ายกันทีส่ งิ่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่
ทีส่ ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่ สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่
สามารถจุคนได้ถงึ 25,000 คน ซึง่ คิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ
แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยงิ่ ใหญ่มากขึน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (13)
นําท่านสู่เยีย่ มชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระแม่
มารีมาอาศัย อยู่แ ละสิ้นพระชนม์ใ นบ้า งหลัง นี้ ถู กค้นพบอย่า ปาฏิห าริย์ โดยแม่ชีต าบอดชาว
เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824
ได้เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติ ลง มี
คนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การ
บูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรูปปั ้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ท่ี 6
ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกนํ้าสามก๊อก ที่ มีความเชื่ อว่าเป็ นก๊อกน้ า
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ที่ มีความศักดิ์ สิ ทธิ์ แทนความเชื่ อในเรื่อง สุขภาพ ความรา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อก
นํ้าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึง่ มีความเชื่อว่าหากต้องการให้สงิ่ ทีป่ รารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลง
ในผ้าฝ้ ายแล้วนํ าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน นาท่ านช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่ง
ตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มคี ุณภาพที่สุด อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี
เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (14)
จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน เมืองอิ ซเมียร์
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2335
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิ ซเมียร์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร
แล้ว
พักค้างคืน ณ โรงแรม Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า
กรุงอิ สตันบูล – กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นําท่าน ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ นช่องแคบขนาดใหญ่
และสองฝั ง่ มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อม
ระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32
กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเ่ ป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ทส่ี ําคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้ เรียงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่านี้ นํ าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจัก รวรรดิออตโตมัน ใช้
เวลาก่อสร้างทัง้ สิน้ 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่าง
สวยงาม และไม่คํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิน้ ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อม
พระราชวังซึง่ อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้อง
หับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5
ตัน (หมายเหตุ พระราชวัง โดลมาบาเช่ เนื่ อ งจากพระราชวังแห่ง นี้จ ะปิ ด วัน อัง คาร และ วัน
พฤหัสบดี หลังจากที่ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสเสร็จแล้ว จะนํ าท่านช้อปปิ้ งที่ตลาดสไปซ์ มาร์
เก็ต)
ส่งท้ายช่วงเช้าด้วยการนํ าท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาด
เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (16)
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซง่ึ เหลือแค่ส่วน
ปลายที่ย าว 20 เมตร แต่ ก ระนัน้ ก็ย งั สวยงามน่ า ดูม าก เพราะทัง้ เสามีง านแกะสลัก อัน มี
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ความหมายและมีค่ายิง่ จากนัน้ นําท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิ น Blue Mosque ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสีน้ํา
เงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบือ้ งสีน้ําเงินในการตกแต่งภายใน ซึง่ ทําเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอก
กุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึง
เวลาทีจ่ ะต้องทําพิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าทีน่ ครเมกกะ จากนัน้ นําท่านเดินต่อไป
ชมสถานที่ซ่งึ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of
Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคํ้าที่สลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง ท่านสู่
อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ.
532 เพื่อเป็ นที่เก็บนํ้ าสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อม
เมือง นําท่านชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างขึน้ ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และ
เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึง่ ห้องทีโ่ ด่งดังและเป็ น
ที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ําค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ
ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์สําคัญ เรียกความสนใจของ
นักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (17)
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68

วันที่แปด
14.50 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************
ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้ นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดิ นทาง
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯ
ขอแนะนําให้นกั ท่องเทีย่ วเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่ วมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้ว นักท่องเทีย่ วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลีย่ นวัน
เดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชัน้ ท่องเทีย่ ว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม)
 กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ 2-12 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง

เด็กอายุ 2-12 ปี
พักเดี่ยว
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ไม่มีเตียง

3-10,4-11,17-24,18-25
มีนาคม 2561

39,900

39,900

39,900

7,000

25 มีนาคม 1 เมษายน

39,900

39,900

39,900

7,000

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และทีม่ เี อกสาร
ยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 25 ส.ค.2560) **

อัตราค่าบริ การนี้ รวมถึง
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง ไม่เกิ น
20 กิ โลกรัม/ท่าน)
2.
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3.
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
4.
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่ าอาหารทุกมือ้ ที่ระบุในโปรแกรม,นํ้ าดื่มบริการบนรถ วันละ 2
ขวด
5.
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
6.
เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวมถึง
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครือ่ งดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
2.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิ ดเป็ น 6 วัน รวมเท่ ากับ
30 USD)
3.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิ ดเป็ น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
4.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
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การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 49 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
3.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
4.
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทําการ
ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
5.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื เงินค่า
ทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
6.
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเทีย่ ว
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
7.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ ําหนดซึง่ ทางบริษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกการเดินทางถ้าทางบริษทั ได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วผู้
เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบินสามารถทําการ Refund
ได้เท่านัน้ )
8.
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คํายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจาก
พนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศได้

สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯ
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ขอแนะนําให้นกั ท่องเทีย่ วเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่ วมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้ว นักท่องเทีย่ วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวัน
เดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชัน้ ท่องเทีย่ ว ท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง Hand Carry (นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

