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กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม 2561
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล
18.30 น.
พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัม ภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้
เครือ่ ง
22.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอิ สตันบูลโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 65(บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิ น ประมาณ 10.30 ชัวโมง)
่
วันที่สอง
05.50 น.

เช้า

กลางวัน

ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่าสีน้าเงิ น – เซนต์โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้าใต้ดิน – เยเรบาตัน
– พระราชวังทอปกาปึ -ช้อปปิ้ งแกรนด์บาร์ซาร์
เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าเรียบร้อย
แล้ว ให้ท่านได้มเี วลา ทําภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านทีต่ ้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ท่ี
เคาน์ เ ตอร์รบั แลกเงิน เมื่อ เสร็จ ภารกิจ ส่ ว นตัว เรีย บร้อ ยแล้ว นํ าท่ า นขึ้น รถโค้ช มุ่ง หน้ า สู่
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (1)
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่งึ เหลือแค่
ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมีค่ายิง่ จากนัน้ นําท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิ น Blue Mosque ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสี
นํ้าเงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบือ้ งสีน้ําเงินในการตกแต่งภายใน ซึง่ ทําเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น
ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวน
เมื่อถึงเวลาทีจ่ ะต้องทําพิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าทีน่ ครเมกกะ จากนัน้ นําท่าน
เดินต่อไปชมสถานที่ ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย
Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้
เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคํ้าทีส่ ลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน
ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นทีเ่ ก็บนํ้ าสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูก
ข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (2)
นํ าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2
เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องทีโ่ ด่งดังและเป็ น
ทีส่ นใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นทีเ่ ก็บสมบัติ และวัตถุล้าํ ค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ
ด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ทส่ี ําคัญ ส่งท้าย ช่วงบ่าย
ด้วยการนําท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” Grand Bazaar ซึง่ เป็ นตลาดเก่าแก่ท่ี
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สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้าพรมและทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของตุรกี มีรา้ นค้ากว่า 4,000
ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มชี ่อื เสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ,
ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (3)
พักค้างคืน ที่ Retaj Royale Hotel 5* หรือเทียบเท่า
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้ ง สไปซ์ มาร์เก็ต –
เมืองชานัคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นําท่าน ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ นช่องแคบขนาด
ใหญ่และสองฝั ง่ มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้าทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย
เชื่อมระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความ
ยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอส
ฟอรัสที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี ําคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้
เรียงรายอยู่ต ามช่อ งแคบเหล่ านี้ นํ าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce
Palace เป็ นพระราชวังทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุ
ของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวัน ออกที่ไ ด้ร บั การตกแต่ ง อย่า งสวยงาม และไม่คํ า นึ ง ถึง ความสิ้น เปลือ งใด ๆ ทัง้ สิ้น
ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึง่ อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอส
ฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า
บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายครึง่ วันช่วงเช้าด้วยการนํ า
ท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือ กาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็ นถัวพิ
่ ทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (5)
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั ง่ สู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเล็ก ๆ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณท่าเรือทีจ่ ะข้ามฟากสู่ เมือง
ชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ท่สี วยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่
ชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสตั ว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ
เมืองอีเซียบัทแล้ว นําท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานัง่ เรือ ประมาณ
45 นาที) ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลมาร์มาร่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (6)
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า
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ม้าไม้เมืองทรอย – วิ หารอะโครโปลิ ส – เมืองคูซาดาซึ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นําท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง เป็ น
หนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนัน้ สร้างขึน้ เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัวโลกที
่
่
หลงใหลในมหากาพย์อเี ลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนําท่านออก
เดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถานทีต่ งั ้ ของโบราณสถานทีส่ าํ คัญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (8)
นํ าท่านชมความสวยงามของ วิ หารอะโครโปลิ ส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที ช่ นั ที ส่ ุดในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 10,000 คน ให้ท่านได้
ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มคี วามสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติรก์ ในสมัย
โบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซา
ดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองท่า
ทีส่ าํ คัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (9)
พักค้างคืน ที่ Le Bleu Hotel 5* หรือเทียบเท่า
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – เมืองปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านสู่เยีย่ มชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระ
แม่มารีมาอาศัยอยู่และสิน้ พระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชตี าบอดชาว
เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 17741824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอ
เสียชีวติ ลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่
มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรปู ปั ้นของพระแม่มารี ซึง่ พระสันตปาปา โป๊ ป
เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกนํ้าสามก๊อก ที่ มีความเชื่อ
ว่ าเป็ นก๊อ กน้ า ที่ มีค วามศักดิ์ สิ ท ธิ์ แทนความเชื่ อ ในเรื่ อ ง สุข ภาพ ความรา่ รวย และ
ความรัก ถัดจากก๊อกนํ้าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึง่ มีความเชื่อว่าหากต้องการให้สงิ่ ทีป่ รารถนา
เป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้วนําไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรนําเดินท่ านสู่
เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน
ชม อาคารทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus
และอาคารสําคัญอีกแห่งคือ วิ หารแห่ งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึน้
ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์มาก จากนัน้
ปิ ดท้ายกันทีส่ งิ่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่
สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ สามารถจุคนได้ถงึ 25,000 คน ซึง่ คิดเป็ น 1 ใน 10
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ของประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยงิ่ ใหญ่มากขึน้ นา
ท่ านช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มคี ุณภาพ
ทีส่ ุด อีกทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (11)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มนี ักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจํานวน
มาก นําท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คําว่า “ปา
มุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale
หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้ จากธารนํ้ าใต้ดนิ ที่มอี ุณหภูมปิ ระมาณ 35
องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นทีม่ แี ร่หนิ ปูน (แคลเซีย่ มออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริมาณทีส่ ูงมาก ไหลรินลง
มาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ งั ้ อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้ มาเหนือผิวดิน และทํา
ปฏิกิรยิ าจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ว เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลันกั
่ นไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ ดเหมือน
จนทํ า ให้ ปามุ ค คาเล่ ได้ ร บั การยกย่ อ งจากองค์ ก ารยู เ นสโก้ ใ ห้ เ ป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 .....นํ าท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่ )
เมืองแห่งนํ้ าพุเกลือแร่รอ้ น นํ าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างนํ้ า เป็ นรูปร่าง
คล้ายหอยแครงและนํ้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นํ้ าแร่ท่ี
ไหลลงมาแต่ล ะชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อ ยเป็ นรูปร่างต่ าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ้ าแร่น้ีม ี
อุณหภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัตใิ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
พักค้างคืน ที่
Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า
เมืองคอนย่า – พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า – เมืองคัปปาโดเกีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก
เติรก์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทีย่ ุคนัน้ เรียก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่
นํ้าของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (14)
นําท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็ นสถานทีน่ ักบวชในศาสนา
อิสลามใช้สําหรับทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย
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ก่อนไปทําการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ท่มี ี
สมาธิมากตัวจะลอยขึน้ เมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่ า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ เิ ศษ
ในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพธิ ภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิ น รูมี
Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายใน
ประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สมี ากมายตระการตาซึง่ หาชมได้ยาก และยังเป็ นสุสาน
สําหรับผู้ตดิ ตาม สานุ ศษิ ย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคัป
ปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลีย่ นอิรยิ าบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานทีพ่ กั แรม
ของพ่อค้าชาว เติรก์ สมัยออตโตมัน ทีย่ งิ่ ใหญ่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (15)
นําท่านชม “ระบาหน้ าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า
นครใต้ดินไคมัคลึ – พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถา้ –
ช้อปปิ้ ง – อิ สตันบูล – กรุงเทพมหานคร
สําหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ข้ ึนบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของ
โรงแรม (ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 200
ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ที่ชาระเป็ นเงิ นสด และ 210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ที่ชาระด้วยบัตร
เครดิ ต) เจ้าหน้าที่บริษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ท่ไี ม่ควรพลาด พร้อม
กับประกาศนียบัตรทีร่ อมอบให้กบั ทุกท่าน
(สาหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิ สระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
นําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการขุดเจาะพืน้ ดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดนิ
ไคมัคลีมชี นั ้ ล่างที่ลกึ ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง
ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ (17)
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่ เป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี ้องการเผยแพร่ศาสนาโดย
การขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื
ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร
Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ
ได้ตามอัธยาศัย นําท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศอันน่ า
อัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ทีง่ ดงาม คัปปา
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โดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ทีอ่ าศัยอยู่ในดินแดนแถบ
นี้) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพืน้ ทีเ่ กิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ทแ่ี ล้ว เถ้าลาวาทีพ่ ่นออกมาและ
เถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัวบริ
่ เวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มา จากนัน้ กระแส
นํ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จน
เกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ ต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม
โดม และอีก สารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เ รียกขานกันว่า
ปล่องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ ประกาศให้ พื้นที่ มหัศจรรย์แห่ งนี้ เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี พิ เศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถา้
พื้นเมือง Local Cave House ของชาวพืน้ เมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจาก
ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยีย่ มเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น Welcome Drink
เพื่อแสดงถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพืน้ เมือง
ทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยูจ่ ริงๆ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิ ค อิสระ
กับการเลือกซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2021
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิ สตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิ น)

วันที่แปด
01.25 น.

กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชัวโมง)
่
14.50 น.
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มีนาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2-12 เด็กอายุ 2-12 ปี เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ปี พักร่วมกับ พักร่วมกับ
พักร่วมกับ เดี่ยว
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
1 ท่าน
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
มีเตียง
มีเตียง
11-18,17-24,18-25
35,900 35,900
35,900
35,900
6,000
มีนาคม 2561
**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และทีม่ เี อกสารยืนยันเท่านัน้
(คิด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560) **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง ไม่
เกิ น 20 กิ โลกรัม/ท่าน)
2.
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3.
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
4.
ค่าทีพ่ กั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1
ขวด
5.
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
6.
เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครือ่ งดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้
ระบุ
2.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิ ดเป็ น 6 วัน รวม
เท่ากับ 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 ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
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 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้ว
ข้างต้น
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่
จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้
ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื เงิน
ค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเทีย่ วใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ ําหนดซึ่งทางบริษทั ฯ
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกการเดินทางถ้าทางบริษทั ได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
ผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบินสามารถทําการ
Refund ได้เท่านัน้ )
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อ
ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การ
ยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตั ๋ว
เครือ่ งบินภายในประเทศได้

