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กำหนดกำรเดิ นทำง พฤษภำคม-ตุลำคม 2561
วันแรกของกำรเดิ นทำง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ –อิ สตันบูล
18.00 น.
23.00 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลำในกำรบิ น ประมำณ 10.15 ชัวโมง)
่

วันที่สองของกำรเดิ นทำง อิ สตันบูล – อิ ซเมียร์ – ปำมุคคำเล่
05.20 น.
07.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลีย่ นเทีย่ วบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2310
(ใช้เวลำในกำรบิ น ประมำณ 1.10 ชัวโมง)
่

08.10 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิ ซเมียร์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่ศุลกากร
แล้ว นาท่านสู่เยี่ยมชม บ้ำนพระแม่มำรี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระ
แม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถู กค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชตี าบอดชาว
เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้
เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติ ลง มีคน
พยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะ
เป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรูปปั ้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคย
เสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้าสามก๊อก ที่ มีควำมเชื่อว่ำเป็ นก๊อกน้ำที่มีควำม
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แทนควำมเชื่ อ ในเรื่ อ ง สุ ข ภำพ ควำมร ำ่ รวย และควำมรัก ถัด จากก๊ อ กน้ าเป็ น
กำแพงอธิ ษฐำน ซึง่ มีความเชื่อว่าหากต้องการให้สงิ่ ทีป่ รารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ าย
แล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ชมความสวยงามของ เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต
เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็ นสัญ ลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ
ห้ องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิ หำรแห่ งจักรพรรดิ เฮเด
รียน Temple of Hadrian สร้างขึน้ ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ ปิ ดท้ายกันทีส่ งิ่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรง
ละคร Great Theatre ซึง่ สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ สามารถจุคนได้ถงึ 25,000 คน
ซึ่งคิด เป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค นัน้ สร้างสมัย กรีกโบราณ แต่ พ วกโรมัน มาปรับ ปรุงให้
ยิง่ ใหญ่มากขึน้
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รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (1)
นำท่ ำนช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภำพสูง ซึง่ ตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิตหนังทีม่ คี ุณภาพทีส่ ุด
อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale เป็ นอีก
หนึ่งเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ณ เมื อ งปำมุคคำเล่ Pamukkale ค าว่า “ปำมุคคำเล่ ” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุย
ฝ้ ำย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ ำย และ Kale หมายถึง ปรำสำท เป็ นน้าตกหินปูนสีขาวทีเ่ กิดขึน้ จาก
ธารน้ าใต้ดินที่มอี ุณ หภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มแี ร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์)
ผสมอยูใ่ นปริมาณทีส่ ูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” ทีต่ งั ้ อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนือ ริน
เอ่อล้นขึน้ มาเหนือผิวดิน และทาปฏิกริ ยิ าจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริว้ เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลันกั
่ นไป
ตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
ยากจะหาทีใ่ ดเหมือน จนทาให้ ปำมุคคำเล่ ได้รบั กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดก
โลกทำงธรรมชำติ และวัฒ นธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย (ปำมุคคำล่ )

ค่า

เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่รอ้ น นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่รอ้ น
นาท่านชมหน้าผาทีข่ าวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง
ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย น้ าแร่ท่ไี หลลงมาแต่ ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน
ห้อ ยย้อ ยเป็ น รูป ร่างต่ าง ๆ อย่างมหั ศ จรรย์ น้ าแร่น้ี ม ีอุ ณ หภูม ิป ระมาณ 33-35 องศาเซลเซีย ส
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณ สมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้อ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อน
สามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พักค้ำงคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง ปำมุคคำเล่ – อันตำเลีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตำเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นเมือ งท่ อ งเที่ ย วชายทะเลที่ ต ัง้ อยู่ ร ิม ชายฝั ่ง ทะเลเมดิเ ตอร์เ รเนี ย น
Mediterranean Sea ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่งเมืองประวัตศิ าสตร์
ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริสตกาล สาหรับตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่บนที่ราบชายฝั ง่
แคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การยก
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ย่อ งว่ า เป็ น “ริ เวี ย ร่ ำ แห่ ง ตุ ร กี ” ซึ่ง สถานที่ท่ อ งเที่ย วภายในเมือ งนั น้ ก็ม ีท ัง้ ส่ ว นที่เป็ นแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทถ่ี อื ว่ามีความเก่าแก่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของ
โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (4)
น าท่ านชมความสวยงามของ เมื อ งอัน ตำเลี ย Antalya ชมความงดงามของอนุ ส าวรีย์โบราณ
รวมถึงก าแพงเมือ ง ซึ่งเป็ น ที่ต ัง้ ของ “ฮิ ดิ ร์ลิ ค ทำวเวอร์” Hidirlik Tower อีก หนึ่ งหอคอยที่ม ี
ความสาคัญ ซึง่ สร้างขึน้ จากหินสีน้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดริ ์
ลิค ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมทีค่ ่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็ นจุดหมายทางด้านการท่องเทีย่ ว
ที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย
จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยั ซึง่ สร้างขึน้ ตามชื่อของจักรพรรดิโรมัน
เฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนนั ้ ถูกสร้างขึน้ ในรูปแบบทรงโค้ง
จานวน 3 ประตู ซึง่ ถือว่าเป็ นประตูท่สี วยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศตุรกีอกี ด้วย จากนัน้ นาท่านชม
ท่ ำเรื อ โบรำณ Old Habour ซึ่งปั จจุบนั ท่าเรือ แห่งนี้ได้ถู กปรับปรุงให้เป็ นแหล่ งช้อ ปปิ้ งที่ส าคัญ
สาหรับนักท่องเทีย่ วโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมควำมงำมของอ่ำวที่ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของทะเลเมดิ เตอร์เนี่ ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริ เวี ย ร่ำแห่ ง

ค่า

ตุรกี” ให้ท่านได้สมั ผัสอย่างใกล้ชดิ โดยการล่องเรือทีต่ กแต่งคล้ายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัด
เลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มโี รงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้
เรือ จะพาท่านล่ องไปชมน้ าตกที่ไ หลจากหน้ าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็ นความ
แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ าตกทัวๆไปในเมื
่
องไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ นลาธารน้ า
นับว่าเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี กั ท่องเทีย่ วอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (5)
พักค้ำงคืน ที่ Ramada Plaza Antalya Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง เมืองอันตำเลีย – เมืองคัปปำโดเกีย
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งคัป ปำโดเกี ย Cappadocia (ระยะทาง 542 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 6 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามสองข้างทางโดยตลอด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (7)
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิรยิ าบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานที่พกั แรมของ
พ่อค้าชาว เติรก์ สมัยออตโตมัน ที่ยงิ่ ใหญ่ นาท่านชม นครใต้ ดิ นไคมัคลี Underground City of
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Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพืน้ ดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจาก
ข้าศึกศัตรูนครใต้ดนิ ไคมัคลีมชี นั ้ ล่างทีล่ กึ ทีส่ ุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครือ่ งทุกอย่าง
ทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (8)
จากนัน้ นาท่านชม “ระบำหน้ ำท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

ค่า

พักค้ำงคืน ที่

Uchisar Kaya Cave Hotel โรงแรมถำ้

!! หมำยเหตุ ในกรณี ที่โรงแรมถำ้ เต็ม ขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !!
วันที่ห้ำของกำรเดิ นทำง คัปปำโดเกีย – อิ สตันบูล
05.00 น.

เช้า

กลางวัน

สาหรับท่านทีส่ นใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบีข้ องโรงแรม
(ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้ รวมอยู่ในค่ ำทัวร์ ค่ ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ ำนละ 200USD ใน
กรณี ที่ชำระเป็ นเงิ นสด และ 210USD ในกรณี ที่ชำระด้วยบัตรเครดิ ต)
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ทไ่ี ม่ควรพลาด
(สำหรับท่ำนที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิ สระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตำมอัธยำศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่ านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ลำงแจ้ ง เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็ น ศู น ย์ก ลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุ ดถ้า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริส ต์ ชม โบสถ์เซนต์ บ ำร์บ ำรำ St. Barbar Church โบสถ์ม งั กร Snake Church และ
โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ (10)
นาท่านชม เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มภี ูมปิ ระเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ น
หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ทีง่ ดงาม คัปปำโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิต ไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดิ นแดนม้ ำพันธุ์ดี
ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮา
ซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ท่แี ล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่
บริเวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มา จากนัน้ กระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อน
หิน แผ่ นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่ า
พิศวง ทีเ่ ต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดน
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ในเทพนิ ย ายจนผู้ ค นในพื้น ที่เรีย กขานกัน ว่ า ปล่ อ งไฟนำงฟ้ ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยู เนสโก้ ไ ด้
ประกำศให้ พื้นที่ มหัศจรรย์แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ และวัฒ นธรรมแห่ งแรกของ

16.30 น.
19.35 น.

ตุรกี จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงำนทอพรม,โรงงำนเซรำมิ ค และ โรงงำนเพชร อิสระกับการ
เลือกซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พืน้ เมือง (11) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นเนฟเชียร์
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2009
(ใช้เวลำในกำรบิ น ประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่

21.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิ สตันบูล นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
พักค้ำงคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี

วันที่หกของกำรเดิ นทำง อิ สตันบูล
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิส ค์ซ่งึ เหลือแค่ ส่ว น
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลักอันมีค วามหมาย
และมีค่ายิง่ จากนัน้ นาท่านชม สุเหร่ำสีน้ำเงิ น Blue Mosque ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสีน้ าเงินเป็ นเพราะ
เขาใช้กระเบื้องสีน้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์
เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องทา
พิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าทีน่ ครเมกกะ จากนัน้ นาท่านเดินต่อไปชมสถานทีซ่ ง่ึ เป็ น 1
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ น
ทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้า
ที่สลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบำตัน Yerebatan
Sarnici สร้า งขึ้น ในสมัย จัก รพรรดิจ ัส ติน เนี ย น ในปี ค.ศ. 532 เพื่อ เป็ นที่เ ก็ บ น้ า ส าหรับ ใช้ ใ น
พระราชวัง สารองไว้ใช้ยามทีก่ รุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (13)
นาท่านชม พระรำชวังทอปกำปึ Topkapi Palace สร้างขึน้ ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลีย่ นเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปิ ห้องที่โด่งดังและเป็ นที่สนใจคือห้อง
ท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ ด้ามประดับด้วย
มรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ท่สี าคัญ นาท่านเข้าชมภายใน อีเมอร์กนั พำร์ค
Emirgan Park สวนสำธำรณะที่ ส วยที่ สุ ด และมี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของตุ ร กี โดยที่ต ลอดเดือ น
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เมษายน ของทุ ก ปี สวนสาธารณะแห่ งนี้ จะใช้เป็ น สถำนที่ จดั งำน เทศกำลดอกทิ วลิ ป Tulip

ค่า

Festival 2018 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกี เป็ นต้ นกำเนิ ดดอกทิ วลิ ปของโลก คนส่วนใหญ่จะ
เข้าใจผิดว่าเป็ นประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้อสิ ระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสาย
พันธุ์ นับเป็ นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (14)
พักค้ำงคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี

วันที่เจ็ดของกำรเดิ นทำง กรุงอิ สตันบูล – กรุงเทพมหำนคร
เช้า

กลางวัน

16.00 น.
20.10 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นาท่าน ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็ นช่องแคบขนาดใหญ่
และสองฝั ง่ มีค วามสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทาหน้ าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อ ม
ระหว่ า ง ทะเลด ำ The Black Sea เข้า กับ ทะเลมำร์ม ำร่ ำ Sea of Marmara มีค วามยาว 32
กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ท่สี าคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้ เรียงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริญ อย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒ นธรรมและทางวัต ถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้ สิน้ 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม
และไม่คานึงถึงความสิน้ เปลืองใด ๆ ทัง้ สิน้ ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวัง ซึง่
อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และ
ฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (16)
ส่งท้ายครึง่ วันช่วงเช้าด้วยการนาท่านสู่ ย่ ำนช้ อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต Spice Market หรือ
ตลาดเครือ่ งเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครือ่ งประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็ นถัวพิ
่ ทาชิโอ ฯลฯ
สาหรับคณะเดินทาง เดือน มิถุนายน 2561
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 64
(ใช้เวลำในกำรบิ น ประมำณ 9.30 ชัวโมง)
่

วันที่แปดของกำรเดิ นทำง กรุงเทพมหำนคร
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01.25 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สาหรับคณะเดินทาง เดือน พฤษภาคม และ ตุลาคม 2561
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68

15.00 น.

(ใช้เวลำในกำรบิ น ประมำณ 9.30 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

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

เด็กอายุ 212 ปี พัก
ร่วมกับ
ผูใ้ หญ่
1 ท่าน
มีเตียง
39,900

เด็กอายุ 2-12
ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ 2-12
ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง

พัก
เดี่ยว

39,900

39,900

6,000

39,900

39,900

39,900

6,000

39,900

39,900

39,900

39,900

6,000

39,900

39,900

39,900

39,900

6,000

39,900

39,900

39,900

39,900

6,000

39,900

39,900

39,900

39,900

6,000

5-12,6-13,19-26,20-27,
39,900
พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม–3มิ ถนุ ายน 39,900
2-9,3-10,9-16,10-17,1623,17-24,23-30 มิ ถนุ ายน
24 มิ ถนุ ายน–1 กรกฎาคม
30 มิ ถนุ ายน–7 กรกฎาคม
6-13,7-14,8-15,13-20,
14-21,15-22,20-27,21-28
ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม–3 พฤศจิ กายน

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ เี อกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561) **

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวมถึง
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1. ตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น้ ำหนักกระเป๋ำเดิ นทำง ไม่เกิ น
20 กิ โลกรัม/ท่ำน)
2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุเกิ น 85 ปี )
4. ค่าทีพ่ กั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, น้าดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
6. เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครือ่ งดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุ
2. ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิ ดเป็ น 6 วัน รวมเท่ ำกับ
30 USD)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิ ดเป็ น 7 วัน รวมเท่ำกับ 21 USD)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 49 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1.

เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร
ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตก
ลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื เงินค่า
ทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเทีย่ วใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกการเดินทางถ้าทางบริษทั ได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้อง
รอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านัน้ )
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจาก
พนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศได้
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
แนะนาให้นกั ท่องเทีย่ วเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่ วมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้ว นักท่องเทีย่ วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทาง
ได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชัน้ ท่องเทีย่ ว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
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