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กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรกของกำรเดิ นทำง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล – เมืองอิ ซเมียร์
19.00 น.

23.45 น.

พบกันที่ เคาน์ เตอร์เช็คอิน U
ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
เจ้าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 69
(บินตรง)(ใช้เวลำในกำรบิ นประมำณ 10.20 ชัวโมง)
่

วันที่สองของกำรเดิ นทำง เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส – บ้ำนพระแม่มำรี – เมืองปำมุคคำเล่
06.05 น.
08.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลีย่ นเทีย่ วบินภายในประเทศ
ออกเดิน ทางสู่ เมื อ งอิ ซ เมี ย ร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไ ลน์ เที่ย วบินที่ TK
2312(ใช้เวลำในกำรบิ นประมำณ 1.10 ชัวโมง)
่

09.10 น.

เดิน ทางถึง สนามบิน เมื อ งอิ ซ เมี ย ร์ หลัง จากผ่ า นพิธ ีก ารตรวจคนเข้า เมือ งและ
เจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรแล้วนาท่านสู่ เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต เป็ น
เมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส
คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิ หำรแห่ ง

กลางวัน

ค่า

จักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึน้ ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความ
โดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์มาก จากนัน้ ปิดท้ายกันทีส่ งิ่ ก่อสร้างที่ม ี
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่ สร้างโดยสกัดเข้าไป
ในไหล่เขาให้เป็นทีน่ งั ่ สามารถจุคนได้ถงึ 25,000 คน
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (1)
นาท่านออกเดินทางสู่ บ้ำนพระแม่มำรี The Virgin Mary’s House สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์
ซึง่ พระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิน้ พระชนม์ลง ณ สถานที่
แห่งนี้ นำท่ ำนช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภำพสูง ซึง่ ตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิต
หนังทีม่ คี ุณภาพทีส่ ุด อีกทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace ,
Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale อยูภ่ าคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พักค้ำงคืน ที่
Colossae Hotel 5* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนตุรกี
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วันสำมของกำรเดิ นทำง เมืองปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ ำย –เมืองคอนย่ำ
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย Cotton Castle โดยลักษณะทีโ่ ดดเด่นของ ปำมุคคำเล่
Pamukkale เป็ นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากทีส่ ่วนใหญ่เต็มไปด้ วยส่วนประกอบของ
แคลเซีย่ ม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ าพุรอ้ นทีน่ าแค
ลเซี่ย มคาร์บ อเนตมาตกตะกอน โดยบ่ อ น้ า พุ เ กลือ แร่ ร้อ นนี้ น่ี เ องที่ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิด
ทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชัน้ ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซีย่ มทา
ให้เกิดเป็ นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลันเป็
่ นทางน้ ายาว ที่มคี วามสวยงามมาก ๆ
ปจั จุบนั นี้ ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณทีต่ งั ้ อยูบ่ นปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (4)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 4 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมือง
หลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือที่
ยุคนัน้ เรียก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลำ
นำ Mevlana Museum เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สาหรับทาสมาธิ
Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟงั เสียงขลุ่ย ก่อนไปทาการหมุน
ต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนทีจ่ ะไปหมุนได้ ผูท้ ม่ี สี มาธิมากตัวจะ
ลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่ า เจลาเลดดิน รูม่ี ผู้วเิ ศษใน
ศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพธิ ภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิ น

ค่า

รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน
ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สมี ากมายตระการตา และยังเป็ นสุสาน
สาหรับผูต้ ดิ ตาม สานุ ศษิ ย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พักค้ำงคืน ที่ Anemon Hotel 5* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนตุรกี

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง
เช้า

เมืองคอนย่ำ-เมืองคัปปำโดเกีย – นครใต้ดิน-ชมควำมสวยงำม
เมืองคัปปำโดเกียพิ พิธภัณฑ์ – ระบำหน้ ำท้อง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัวโมง)
่
ซึ่งองค์กำรยูเนสโก้ได้ประกำศให้เป็ นเมืองมรดกโลก
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เมือ งที่ม ีล ัก ษณะภู ม ิป ระเทศสวยงามมากระหว่ า งทางแวะชม คำรำวำนสไลน์
Caravanserai ทีพ่ กั แรมระหว่างทางของชาวเติรก์ ในสมัยออตโตมัน จากนัน้ นาท่านชม
นครใต้ ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุด
เจาะพืน้ ดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดนิ ไคมัคลีม ี
ชัน้ ล่างที่ลกึ ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง
ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (7)
นาท่านชม เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศอันน่ าอัศจรรย์แปร
สภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปำโด
เกีย Cappadocia เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ทีอ่ าศัยอยู่ในดินแดน
แถบนี้) แปลว่า ดิ นแดนม้ำพันธุ์ดี ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพืน้ ทีเ่ กิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ท่แี ล้ว เถ้า
ลาวาทีพ่ ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัวบริ
่ เวณจนทับถมเป็ นแผ่นดิน
ชัน้ ใหม่ขน้ึ มา จากนัน้ กระแส น้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่ นดินภูเขา
ไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่ อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพืน้ ทีเ่ รียกขานกันว่า ปล่องไฟนำงฟ้ ำ ในปี ค.ศ. 1985
ยูเนสโก้ ได้ ประกำศให้ พื้ นที่ มหัศ จรรย์แห่ ง นี้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงำนทอพรม, โรงงำน
เซรำมิ ค,และ โรงงำนเพชร อิสระกับการเลือกซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (8)
จากนัน้ นาท่านชม “โชว์ระบำหน้ ำท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาว
ตุรกี
พักค้ำงคืน ที่ Alfina Hotel Cave หรือเทียบเท่ำ

ค่า

!! หมำยเหตุ ในกรณี ที่โรงแรมถำ้ เต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !!
วันที่ห้ำของกำรเดิ นทำง
05.00 น.

เมืองคัปปำโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่ – สกี รีสอร์ท – กรุงอิ สตันบูล

ท่านทีส่ นใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ใน
ค่ำทัวร์ ค่ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ ำนละ 230 ดอลล่ำสหรัฐ) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั บอลลูน
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กลางวัน

ค่า
20.30 น.

รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ทไ่ี ม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรทีร่ อมอบ
ให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ตี ้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บำร์บำรำ St.
Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้
ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นาท่านออก
เดินทางสู่ เมืองไคเซอร์รี่ (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เป็นเมืองทีแ่ หล่งสกียอดนิยมของชาวตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (10)
จากนัน้ นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขา Erciyes เป็ นแหล่ง สกี รีสอร์ท ที่หมู่วยั รุ่น
ตลอดจนผูท้ ่ชี อบเล่นสกี ต่างนิยมมาเล่นสกีกนั ในฤดูหนาวทีย่ อดเขาแห่งนี้ จากนัน้ ให้
ท่านได้อสิ ระเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์ เล่นสกี) หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหิมะที่ปกคลุม
ยอดเขาสุดลูกหูลกู ตา ชังเป็
่ นทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่บอกก็มอิ าจเชื่อว่า
นี่คอื แหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็ นประสบการณ์ใหม่สาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยที่
บางท่านอาจจะคาดไม่ถงึ ว่าประเทศตุรกีก็มแี หล่งท่องเที่ยวสกี ทีส่ วยงามเช่นนี้มาก่อน
(หมำยเหตุ กำรเดิ นทำงสู่สกีรีสอร์ทนัน้ ขึ้นอยู่กบั สภำพของอำกำศเป็ นสิ่ งสำคัญ
หำกสภำพอำกำศไม่ เ อื้ อ อ ำนวย ทำงบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะท ำกำร
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรเดิ นทำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (11)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ น เมืองไคเซอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2015
(ใช้เวลำในกำรบิ นประมำณ 1.40 ชัวโมง)
่

22.10 น.

5

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
พักค้ำงคืน ที่ Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนตุรกี
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วันที่หกของกำรเดิ นทำง ฮิ ปโปโดม – สุเหร่ำสีฟ้ำ – โบสถ์เซนต์โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระรำชวังทอปกำปึ -ช้อปปิ้ งตลำดแกรนด์ บำซำร์
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซง่ึ เหลือ
แค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงาน
แกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง่ จากนัน้ นาท่านชม สุเหร่ำสีน้ำเงิ น Blue Mosque
ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสีน้าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบือ้ งสีน้าเงินในการตกแต่งภายใน ซึง่ ทา
เป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่
ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทาพิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ
เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนัน้ นาท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่งึ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปจั จุบนั
เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์
ภายในมีเสางามค้าทีส่ ลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (13)
นาท่านชม อ่ ำงเก็บน้ำใต้ ดินเยเรบำตัน Yerebatan Underground Cistern ซึง่ เป็ น
อุ โ มงค์ เ ก็ บ น้ า ที่ม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในอิส ตัน บู ล สามารถเก็บ น้ า ได้ ม ากถึง 88,000
ลูกบาศก์เมตร สร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์มเี สากรีกต้นสูงใหญ่ค้า
เรียงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่โดดเด่นมากที่สุดคือ เสำเมดูซ่ำ อิสระให้
ท่านถ่ายภาพและชมความงามใต้ดนิ ของอุโมงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย นา
ท่านชม พระรำชวังทอปกำปึ Topkapi Palace สร้างขึน้ ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2
และเปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปิ ซึง่ ห้องที่
โด่งดังและเป็ นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้า ค่ามากมาย
โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์
สาคัญเรียกความสนใจของนักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี ส่งท้ายครึง่ วันบ่ายด้วยการนา
ท่านสู่ ย่ำนช้ อปปิ้ ง แกรนด์บำซำร์ Grand Bazaar แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ของ
เมืองประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่
คล้ายตลาด นัดจตุจกั รบ้านเรา แต่ความน่ าสนใจของที่น่ีคงจะเป็ นความแปลกตาของ
สินค้าทีไ่ ม่ค่อยคุน้ ตานัก ทัง้ งานเสือ้ ผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และของฝาก ซึง่ หนึ่ง
ในนัน้ เป็ นสินค้า ที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของที่น่ีนัน่ ก็คอื พรมพื้นเมือง ที่เรียกว่า พรมคิ ลิม
Kilim ทีถ่ กั ทอด้วยขนสัตว์หรือเส้นไหม โดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิตเป็ นหลัก พรม
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แต่ละผืนนัน้ จะใช้เวลาในการทอที่แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั ลวดลายและ ขนาด แต่โดย
เฉลีย่ แล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผืน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าได้
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (14)
พักค้ำงคืน ที่ Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนตุรกี

วันที่เจ็ดของกำรเดิ นทำง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระรำชวังโดลมำบำชเช่
ช้อปปิ้ งตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต – กรุงเทพมหำนคร
เช้า

บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
จากนัน้ น าท่า นต่ อ ด้ว ยการ ล่ อ งเรื อ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส Cruise Along the
ั ่ ความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทา
Bosphorus ซึง่ เป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝงมี
หน้าทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea
เข้ากับ ทะเลมำร์มำร่ำ Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชม
ทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างทีส่ วยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเ่ ป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่ี
สาคัญยิง่ ในการป้องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย เพราะมีป้อมปืนตัง้ เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่
สะท้อนให้เห็น ถึงความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิ
ออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิน้ 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่
ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิ้น ภายนอก
ประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอส
ฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า
บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายช่วงเช้าด้วยการนา
ท่านสู่ ย่ำนช้ อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็ นถัวพิ
่ ทาชิโอ
ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย (16)
ส่งท้ายช่วงบ่ายด้วยการนาท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง ช้อปปิ้ง Istinye Park บ่ายวันนี้ถอื
ว่าเป็ น สวรรค์ของนัก ช้อ ปปิ้ ง สิน ค้า แบรนด์เ นมตัว จริง กับแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่ใ หญ่ ท่สี ุ ด
หรูหราที่สุด พร้อมเป็ นห้างทีร่ วบรวมสินค้าแบรนด์เนมทีม่ ากทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกช้อป
ปิ้งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็ น PRADA, LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL
และแบรนด์ ชัน้ นาอีกมากมาย ชัน้ ล่างของห้างก็มรี ้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะ
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เลือกเป็ นอาหาร Fast Food ก็มหี ลากหลายให้ท่านเลือก เช่น Mc Donald’s, Burger
King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ สิ่ งที่ ต้องควรระวัง ห้ำม ช้อปปิ้ งสินค้าเพลินจนลืมนึกถึง
น้ าหนักกระเป๋าขากลับต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ห้ำม ช้อปปิ้งสินค้าเพลินจนลืม เวลาที่

20.00 น.

นัดหมายไว้, ห้ ำม พูดว่าครัง้ แรกนึกว่าให้เวลาช้อปปิ้ งนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัด
หมายกลับ กลายเป็ น ให้เ วลาช้อ ปปิ้ ง น้ อ ยเกิน ไปยัง ซื้อ สิน ค้า ที่อ ยากได้ไ ม่ค รบเลย
สาหรับร้านอาหารบางร้านรับชาระเงินค่าอาหารด้วยเงิน ลีร่า เท่านัน้ เพื่อความสะดวก
ท่านควรมีเงินลีรา่ ติดตัวไว้ดว้ ย
(เพื่อไม่เป็ นกำรรบกวนเวลำช้อปปิ้ ง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ งดบริ กำรอำหำรเย็น)
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่แปดของกำรเดิ นทำง กรุงเทพมหำนคร
01.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK

14.50 น.

68(ใช้เวลำในกำรบิ นประมำณ 8.55 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

**รำคำอำจมีกำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึน้ ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่
สำยกำรบิ นประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิ ด ณ วันที่ 11 มิ .ย. 2561) **

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ธันวาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2- เด็กอายุ 2-12 เด็กอายุ 2-12 พัก
12 ปี พัก ปี พักร่วมกับ ปี พักร่วมกับ เดี่ยว
ร่วมกับ
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
1 ท่าน
มีเตียง
มีเตียง
25 ธันวาคม-1 มกราคม 62 49,900 49,900
49,900
49,900
8,000
26 ธันวาคม-2 มกราคม 62
31 ธันวาคม-7 มกราคม 62
ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดิ นทำง
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเทีย่ วเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่ วมากกว่า
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กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้ว นักท่องเทีย่ วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชัน้ ท่องเทีย่ ว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม)กระเป๋าถือขึน้ เครื่อง Hand
Carry (น้ำหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวมถึง
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล/อิส
ตันบูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์ร-่ี อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
2. (น้ำหนักกระเป๋ำเดิ นทำง ไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม/ท่ำน)
3. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
4. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุเกิ น 85 ปี )
5. ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ
วันละ 1 ขวด
6. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
7. เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่ าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีไ่ ม่ได้ระบุ
2. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิ ดเป็ น 6 วัน
รวมเท่ำกับ 30 USD)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิ ดเป็ น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 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
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2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้ง
แล้วข้างต้น
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ
การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อ
จลาจล อุบตั เิ หตุ ปญั หาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้
ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้
ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่
คืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อ
ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์
ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดย
ปกตินกั ท่องเทีย่ วใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนดซึง่
ทางบริษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกการเดินทางถ้าทางบริษทั ได้ออก
ตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋ว
เครือ่ งบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านัน้ )
ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝา่ ยขาย
ก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนั ้ ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั ๋วภายในประเทศโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่
เกีย่ วข้องกับตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศได้

