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กาหนดการเดิ นทาง มีนาคม 2561
วันแรกของการเดิ นทาง สนามบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล
18.00 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
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21.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชัวโมง)
่

วันที่สอง

ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่าสีน้าเงิ น – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อ่างเก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน –
พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่
เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล สําหรับคณะทีอ่ อกเดินทางจากสนามบิน สุวรรณภูม ิ ด้วยเทีย่ วบินที่
TK65 หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้ม ี
เวลา ทําภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านทีต่ อ้ งการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ทเ่ี คาน์เตอร์รบั แลกเงิน
เมือ่ เสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นําท่านขึน้ รถโค้ช มุง่ หน้าสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (1)
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซง่ึ เหลือแค่ส่วน
ปลายทีย่ าว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมีค่ายิง่ จากนัน้ นําท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิ น Blue Mosque ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสีน้ํา
เงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบือ้ งสีน้ําเงินในการตกแต่งภายใน ซึง่ ทําเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอก
กุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือ่ ถึง
เวลาทีจ่ ะต้องทําพิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าทีน่ ครเมกกะ จากนัน้ นําท่านเดินต่อไป
ชมสถานทีซ่ ง่ึ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of
Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคํ้าทีส่ ลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น นําท่านสู่
อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ.
532 เพื่อเป็ นทีเ่ ก็บนํ้าสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อม
เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (2)
นําท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึง่ สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ
เมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ภายหลังทีท่ รงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิ ล หรือ อิสตันบูลในปั จจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระ
ราชประสงค์ทจ่ี ะให้เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มกี ารสร้างพระราชวัง
นี้ขน้ึ เป็ นทีป่ ระทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้มอี าณาบริเวณกว้างใหญ่กนิ เนื้อที่เกือบ 700,000
ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตามแนวฝั ง่ ทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลาย
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติทใ่ี ช้เก็บมหาสมบัตอิ นั ลํ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทอง
ประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิ ม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่
ละยุคสมัย นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้
เวลาก่อสร้างทัง้ สิน้ 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่าง

04.00 น.
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สวยงาม และไม่คาํ นึงถึงความสิน้ เปลืองใด ๆ ทัง้ สิน้ ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อม
พระราชวังซึง่ อยูเ่ หนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้อง
หับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5
ตัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (3)
พักค้างคืน ที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า
เมืองบูรซ์ ่ า – มัสยิ ดสีเขียว – ช้อปปิ้ งตลาดผ้าไหม – เมืองอิ ซเมียร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซง่ึ ห่างจากอิส
ตันบูลประมาณ 235 มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูป่ ระมาณ 1.5
ล้านคน มีความสําคัญและใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยงั มีช่อื เสียงทางด้านเส้น
ไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อนําไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้ แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ ได้ยา้ ย
เมืองหลวงไปตัง้ ทีเ่ อดิรเ์ น ทีอ่ ยูท่ างด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิ ล นําท่านชมความงามของ
มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูรซ์ ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีต
ของงานกระเบือ้ งประดับทีม่ สี สี นั ลวดรายทีล่ ะเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทัง้ ลายรูปวงกลม รูป
ดาว ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัว
เมืองทีใ่ นอดีตกษัตริยท์ เ่ี คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็ นทีฝ่ ั งศพ และ
นอกจากนัน้ ยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนทีส่ วยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ทเ่ี ขียวชอุ่มเป็ นจํานวนมาก จน
ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีม่ สี เี ขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil
Mosque สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทางศาสนา ทีม่ คี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึน้
ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รปู แบบสถาปั ตยกรรมแบบ
เบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบือ้ งหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนัง
และเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่า
แห่งนี้ยงั มีทบ่ี รรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ ถือได้ว่าเป็ น
สถาปั ตยกรรมทีท่ รงคุณค่าของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (5)
นําท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูรซ์ า Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูรซ์ าทีต่ งั ้ อยูท่ าง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึง่ อยูไ่ ม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้คา้ ขาย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็ นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพืน้ เมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อัน
เนื่องมาจากตุรกีเป็ นประเทศทีม่ ผี นู้ บั ถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึง่ นอกจากผ้าคลุม
แล้วก็ยงั มีเสือ้ ผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสนั ของผ้าไหมทีส่ ดใสนี่เองทีท่ าํ ให้ตลาดแห่งนี้
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กลายเป็ นตลาดทีส่ วยงามทีส่ ุด จนครัง้ หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมา
เยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ 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 งโรงงานทาเครื่องหนัง –
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้ าย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระแม่
มารีมาอาศัยอยูแ่ ละสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชตี าบอดชาว
เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้
เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมือ่ เธอเสียชีวติ ลงมีคน
พยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะ
เป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรปู ปั น้ ของพระแม่มารี ซึง่ พระสันตะปาปา โป๊ ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ได้
เคยเสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกนํ้าสามก๊อกทีเ่ ชื่อว่าเป็ นก๊อกนํ้าทีม่ คี วาม
ศักดิ ์สิทธิ ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความรา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ้าเป็ น
กาแพงอธิ ษฐาน ซึง่ มีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงใน
ผ้าฝ้ าย แล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิ ษฐาน จากนัน้ นําท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส City of
Ephesus อาคารทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus
และอาคารสําคัญอีกแห่งคือ วิ หารแห่งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึน้ ถวาย
แด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์มาก จากนัน้ ปิ ดท้าย
กันทีส่ งิ่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่ สร้างโดย
สกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ สามารถจุคนได้ถงึ 25,000 คน ซึง่ คิดเป็ น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (8)
นาท่ านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึง่ ตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิตหนังทีม่ คี ุณภาพ
ทีส่ ุด อีกทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่
Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
คําว่า “ปา
มุคคาเล่” 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) ผสมอยูใ่ นปริมาณทีส่ งู ไหลรินลงมาจาก
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ภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ งั ้ อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้ มาเหนือผิวดิน และทําปฏิกริ ยิ า
จับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริว้ เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลันกั
่ นไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ ดเหมือน จนทําให้ ปามุค
คาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้าพุเกลือแร่รอ้ น นําท่าน
ชมหน้าผาทีข่ าวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนํ้า เป็ นรูปร่างคล้ายหอยแครงและนํ้าตกแช่แข็ง ถ้า
มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย นํ้าแร่ทไ่ี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อย
ย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ้าแร่น้ีมอี ุณหภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัตใิ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้อ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุรอ้ น
สามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
พักค้างคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน-โชว์ระบาหน้ าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานังรถประมาณ
่
5 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก
เติรก์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทีย่ คุ นัน้ เรียก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ํา
ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (11)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานังรถ
่
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมืองทีม่ ลี กั ษณะภูม ิ
ประเทศสวยงามมาก จากนัน้ นําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุด
เจาะพืน้ ดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครือ่ งทุกอย่างทัง้
ห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
จากนัน้ ให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ ง พิ พิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นตํารับพรมเปอร์เซียของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (12)
จากนัน้ นําท่านชม “โชว์ระบาหน้ 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
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ท่านทีส่ นใจนังบอลลู
่
น พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์
ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ทไ่ี ม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรทีร่ อมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้า
เป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วย
กับศาสนาคริสต์ 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 ระเทศอันน่า
อัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ ดงาม คัปปาโด
เกีย Cappadocia เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุน่ แรกๆทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้)
แปลว่า “ดิ นแดนม้าพันธุด์ ี” ตัง้ อยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ นพืน้ ทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ ประมาณ 3 ล้านปี ทแ่ี ล้ว เถ้าลาวาทีพ่ ่นออกมาและเถ้าถ่าน
จํานวนมหาศาลกระจายทัวบริ
่ เวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มาจากนัน้ กระแส นํ้า ลม ฝน
แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ่ ยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ ต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพืน้ ทีเ่ รียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี
ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิ ค อิสระกับการเลือก
ซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางแวะเทีย่ วชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศตุรกี ซึง่ เป็ น
ปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (15)
พักค้างคืน ที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า
กรุงอังคาร่า – กรุงอิ สตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้ งตลาดสไปซ์ –
กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
เดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20
ชัวโมง)
่
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง(17)
นําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ นช่องแคบขนาดใหญ่
และสองฝั ง่ มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้าทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อม
ระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32
กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างทีส่ วยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเ่ ป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ทส่ี ําคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้ เรียงรายอยูต่ ามช่อง
แคบเหล่านี้ ส่งท้ายครึง่ วันช่วงเช้าด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice
Market หรือตลาดเครือ่ งเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ น
เครือ่ งประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะ
เป็ นถัวพิ
่ ทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (18)
นําท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิ น ประมาณ 9.25 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มีนาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ 2-12 ปี พัก เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่
ร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน มีเตียง
2 ท่าน ไม่มีเตียง

พัก
เดี่ยว

5-12,6-13,7-14,8-15,11-18มีนาคม 29,900
2561
18-25,23-30,24-31 มีนาคม 2561 31,900

29,900

29,900

5,000

31,900

31,900

5,000

25 มีนาคม -1 เมษายน 2561

31,900

31,900

5,000

31,900

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และทีม่ เี อกสาร
ยืนยันเท่านัน้ **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวมถึง
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง ไม่เกิ น
23 กิ โลกรัม/ท่าน)
2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
4. ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ที่ระบุในโปรแกรม, นํ้ าดื่มบริการบนรถ วันละ 1
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 ทีไ่ ม่ได้ระบุ
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 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
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เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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 การล่าช้า
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทําการ
ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื เงินค่า
ทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเทีย่ ว
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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 )
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คํายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจาก
พนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศได้

