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 บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ ม
 พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน
 พักโรงแรมถ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
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วันแรกของการเดิ นทาง สนามบิ นสุวรรณภูมิ – กรุงโดหา – อังคาร่า

09.20 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน P ประตู 6 สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 831

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลีย่ นเทีย่ วบิน)

14.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 257

18.25 น.

เดินทางถึง สนามบิ นกรุงอิ สตันบูล หลังขากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านสู่ทพ่ี กั

06.00 น.

พักค้างคืน ที่

Bera Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่สองของการเดิ นทาง อังคาร่า – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่ – บ้านพักมนุษย์ถา้ พื้นเมือง – ชมเมืองคัปปาโดเกีย – ช้อปปิ้ ง –
โชว์ระบาหน้ าท้อง
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทางแวะเทีย่ วชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศตุรกี ซึ่งเป็ น
ปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทีม่ ไี ม่กป่ี ระเทศในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (2)
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church และ
โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัยพิ เศษ!!
เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถา้ พื้นเมือง Local Cave House ของชาวพืน้ เมือง Cappadocia พร้อม
ดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยีย่ มเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น
Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ
บ้านพืน้ เมืองทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยูจ่ ริง ท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศ
อันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรง ต่าง ๆ ทีง่ ดงาม คัป
ปาโดเกี ย Cappadocia เป็ น ชื่อ เก่ าแก่ ภาษาฮิต ไทต์ แปลว่า ดิ นแดนม้ าพัน ธุ์ดี ตัง้ อยู่ทาง
ตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ
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ประมาณ 3 ล้านปีทแ่ี ล้ว เถ้าลาวาทีพ่ ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัวบริ
่ เวณจนทับ
ถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มา จากนัน้ กระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดิน
ภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ทีเ่ ต็มไป
ด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจน
ผู้คนในพื้นที่เ รียกขานกันว่า ปล่ องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ ประกาศให้ พื้นที่
มหัศจรรย์แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกีจากนัน้ ให้ท่าน

ค่า

ได้แ วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิ ค อิส ระเลือ กซื้อ สินค้าและของที่ระลึกได้ต าม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (3)
จากนัน้ นาท่านชม “ระบาหน้ าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่

Uchisar Kaya Cave Hotel โรงแรมถา้

วันที่สามของการเดิ นทาง คัปปาโดเกีย – เมืองใต้ ดินไคมัคลึ – คอนย่า – พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านชม นครใต้ ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการ
ขุดเจาะพืน้ ดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดนิ ไคมัคลีมชี นั ้ ล่างที่
ลึกทีส่ ุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้อง
ถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง(5)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคย
เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทีย่ ุค
นัน้ เรียก อนาโตเลีย เป็ นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana
Museum เดิมเป็ นสถานทีน่ ักบวชในศาสนาอิสลามใช้สาหรับทาสมาธิ Whirling Dervishes โดยการ
เดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟงั เสียงขลุ่ย ก่อนไปทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมาน
ร่างกายก่อนทีจ่ ะไปหมุนได้ ผูท้ ม่ี สี มาธิมากตัวจะลอยขึน้ เมือ่ หมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลา
น่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ เิ ศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพธิ ภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุสานของ เมฟลา
นา เจลาเลดดิ น รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สมี ากมายตระการตา และยังเป็ นสุสานสาหรับ
ผูต้ ดิ ตาม สานุศษิ ย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (6)
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Konya Hotel 5 * หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่สี่ของการเดิ นทาง คอนย่า – แอสเพนดอส – อันตาเลีย
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
ั่
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชายทะเลทีต่ งั ้ อยู่รมิ ชายฝงทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึง่ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่ง
เมืองประวัตศิ าสตร์ ซึง่ สามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สาหรับตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่
ั่
บนทีร่ าบชายฝงแคบๆ
ที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเทีย่ วที่เคยมาเยือน
ล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริ เวียร่าแห่ งตุรกี” ซึง่ สถานทีท่ ่องเทีย่ วภายในเมืองนัน้ ก็มที งั ้ ส่วนทีเ่ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ท่ถี อื ว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกระหว่างทางนาท่านแวะชม เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยู่ห่างประมาณ 45
กิโลเมตร นาท่านชม โรงละครทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชดิ ซึ่งมีความ
สวยงามและสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลังที่ถู กสร้างขึ้นหลายชัน้
เหมือนกับอพาร์ตเม้นท์ ทีม่ หี อ้ งสาหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลีย่ นเครื่องแต่งกาย นอกจากนัน้ ทางด้าน
ซ้ายและด้านขวายังมีทางทีย่ น่ ื ออกไปเหมือนกับระเบียงทีต่ ดิ ต่อกับทีน่ งั ่ ผ่านชมโบราณสถาน ความ
สวยงามของโรงละครทีส่ ามารถจุได้ประมาณ 15,000 คน ซึง่ มีเวทีทส่ี วยงาม ประดับตกแต่งด้วยหิน
อ่อนพร้อมด้วยภาพทีแ่ กะสลักอย่างงดงาม ด้านนอกยังแบ่งออกเป็นสามส่วนทีป่ ระดับด้วยน้ าพุ และ
ยังมีซากโบราณอื่น ๆ เช่น เสาทีถ่ ูกตกแต่งอย่างสวยงามทีอ่ ยูบ่ นทางเดิน สถานทีท่ าการค้าขาย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (8)
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุ สาวรีย์โ บราณ
รวมถึงกาแพงเมือง ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ “ฮิ ดิรล์ ิ ค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่ม ี
ความสาคัญ ซึง่ สร้างขึน้ จากหินสีน้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดริ ์
ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมทีค่ ่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางด้านการท่องเทีย่ ว
ที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปจั จุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย
จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยั ซึง่ สร้างขึน้ ตามชื่อของจักรพรรดิโรมัน
เฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนนั ้ ถูกสร้างขึน้ ในรูปแบบทรงโค้ง
จานวน 3 ประตู ซึ่งถือว่าเป็ นประตูทส่ี วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกีอกี ด้วย จากนัน้ นาท่านชม
ท่ าเรือโบราณ Old Habour ซึง่ ปจั จุบนั ท่าเรือแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีส่ าคัญ
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สาหรับนักท่องเทีย่ วโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่ เป็ น
ส่วนหนึ่ งของทะเลเมดิ เตอร์เนี่ ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริ เวียร่าแห่ ง

ค่า

ตุรกี” ให้ท่านได้สมั ผัสอย่างใกล้ชดิ โดยการล่องเรือทีต่ กแต่งคล้ายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัด
เลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ทีม่ โี รงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และทีพ่ ลาดไม่ได้
เรือจะพาท่านล่องไปชมน้ าตกที่ไหลจากหน้ าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็ นความ
แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ าตกทัวๆไปในเมื
่
องไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ นลาธารน้ า
นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี กั ท่องเทีย่ วอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (9)
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Antalya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่ห้าของการเดิ นทาง อันตาเลีย – ปามุคคาเล่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มนี ักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็นจานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คา
ว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale
หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหินปูนสีขาวทีเ่ กิดขึน้ จากธารน้ าใต้ดนิ ทีม่ อี ุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มแี ร่หนิ ปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ งั ้ อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้ มาเหนือผิวดิน และทาปฏิกริ ยิ าจับ
ตัว แข็ง เกาะกันเป็ นริ้ว เป็ น แอ่ ง เป็ น ชัน้ ลดหลัน่ กัน ไปตามภูม ิประเทศเกิด เป็ น ประติม ากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ ดเหมือน จนทาให้ ปามุค
คาเล่ ได้ รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม

กลางวัน

ในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้าพุเกลือแร่รอ้ น
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (11)
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้าพุเกลือแร่รอ้ น นาท่านชมหน้าผาทีข่ าวกว้าง
ใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ าแร่ทไ่ี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง
มหัศจรรย์ น้าแร่น้ีมอี ุณหภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคุ ณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิต สูง โรคทางเดิน
ปสั สาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้
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รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
พักค้างคืน ที่
Richmond Thermal Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดิ นทาง ปามุคคาเล่ – คูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส
เช้า

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi นาท่านสู่เยีย่ มชม บ้านพระแม่มารี House of
Virgin Mary ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิน้ พระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูก
ค้น พบอย่า ปาฏิห าริย์ โดยแม่ชีต าบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna
Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียด
ราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติ ลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี
ั้
ค.ศ. 1891 ปจั จุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรปู ปนของพระแม่
มารี ซึง่ พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ า
สามก๊ อ ก ที่ มีค วามเชื่ อ ว่ าเป็ นก๊อ กน้ าที่ มีค วามศักดิ์ สิ ท ธิ์ แทนความเชื่ อ ในเรื่ อ ง สุข ภาพ
ความรา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึง่ มีความเชื่อว่าหากต้องการให้
สิง่ ทีป่ รารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐานในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ
ให้เป็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (14)
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่ง
เอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส
Library of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิ หารแห่ งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of
Hadrian สร้างขึน้ ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์
มาก จากนัน้ ปิ ด ท้า ยกัน ที่ส ิ่ง ก่ อ สร้า งที่มขี นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great
Theatre ซึง่ สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ สามารถจุคนได้ถงึ 25,000 คน ซึง่ คิดเป็ น 1
ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึง่ ตุรกีเป็นประเทศทีผ่ ลิตหนังทีม่ คี ุณภาพ
ทีส่ ุด อีกทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
พักค้างคืน ที่
Richmond Thermal Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง คูซาดาซึ – เปอร์กามัม – ชานัคคาเล่ – ชมม้าไม้เมืองทรอย
เช้า

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ตงั ้ ของโบราณสถานที่สาคัญ
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามของขุนเขาสลับกับทุ่งปศุสตั ว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (17)
นาท่านชมความสวยงามของ วิ หารอะโครโปลิ ส Acropolis ซึง่ ถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนใน
เทพนิยายมี โรงละครที่ ชนั ที่สุดในโลกซึง่ จุผชู้ มได้ถงึ 10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ
สถานทีม่ คี วามสวยงาม และรูถ้ งึ ความเฉลียวฉลาดของชาวเติรก์ ในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
เก็บไว้ในความทรงจา นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Chanakkale ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย
Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง เป็ นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนัน้ สร้างขึน้
เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัวโลกที
่
ห่ ลงใหลในมหากาพย์อเี ลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)
พักค้างคืน ที่
Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่แปดของการเดิ นทาง ชานัคคาเล่ – อิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ –ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้ งสไปซ์มาร์เก็ต
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (19)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามช่องแคบดาดาเนี่ยล (ใช้เวลานัง่ เรือเฟอร์ร่ี ประมาณ 45 นาที)
จากนัน้ นาท่านังรถโค้
่
ชคันเดิมมุ่งหน้าสู่ กรุงอิ สตันบูล Istanbul
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (20)
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิน้
12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึงถึง
ความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าว
เล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือ
ั ่ ความ
ช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝงมี
สวยงามมาก ช่องแคบนี้ทาหน้าทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดา The
Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชม
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ทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างทีส่ วยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเ่ ป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญยิง่ ใน
การป้องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย เพราะมีป้อมปืนตัง้ เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ส่งท้ายช่วงบ่าย
ด้วยการนาท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัวพิ
่ ทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (21)
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐาน ตุรกี

วันที่เก้าของการเดิ นทาง อิ สตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ -ฮิ ปโปโดรม –สุเหร่าสีน้าเงิ น
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้าใต้ดิน เยเรบาตัน –กรุงโดฮา
เช้า

บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (22)
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่งึ เหลือแค่ส่วน
ปลายทีย่ าว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลักอั นมีความหมาย
และมีค่ายิง่ จากนัน้ นาท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิ น Blue Mosque ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสีน้ าเงินเป็ นเพราะ
เขาใช้กระเบื้องสีน้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์
เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิญ ชวนเมื่อถึงเวลาทีจ่ ะต้องทา
พิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าทีน่ ครเมกกะ จากนัน้ นาท่านเดินต่อไปชมสถานทีซ่ ง่ึ เป็ น 1
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปจั จุบนั เป็ น
ทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้า
ทีส่ ลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan
Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่เก็บน้ าสาหรับใช้ใน
พระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (23)
นาท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึน้ ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลีย่ นเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ ห้องทีโ่ ด่งดังและเป็ นทีส่ นใจคือห้อง

16:00 น.

ท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ ด้ามประดับด้วย
มรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ทส่ี าคัญ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

19:35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 246
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เดินทางถึง สนามบิ นกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลีย่ นเทีย่ วบิน)

วันที่สิบของการเดิ นทาง กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 836
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
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
30 เมษายน – 9 พฤษภาคม
36,900
36,900
36,900
36,900
9,000
02.20 น.
12.40 น.

2-11,4-13 พฤษภาคม 2561

36,900

36,900

36,900

36,900

9,000

26 พฤษภาคม- 4 มิ ถนุ ายน

36,900

36,900

36,900

36,900

9,000

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และทีม่ เี อกสาร
ยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560) **

อัตราค่าบริ การนี้ รวมถึง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว Qatar Airways (น้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง ไม่เกิ น 30 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
ค่าทีพ่ กั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, น้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครือ่ งดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุ
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2. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิ ดเป็ น 9 วัน รวมเท่ ากับ
45 USD)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิ ดเป็ น 10 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4 (บัญชีกระแสรายวัน)
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 1-49 ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.

เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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 ปญั หาการจราจร
ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตก
ลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
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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 ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝา่ ยขายก่อนเพื่อขอ
คายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจาก
พนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศได้

