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กำหนดกำรเดิ นทำง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
วันแรกของกำรเดิ นทำง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล
19.00 น.

23.50 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 69
(บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชัวโมง)
่

วันที่สองของกำรเดิ นทำง ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่ำสีน้ำเงิ น – สุเหร่ำเซนต์โซเฟี ย – อ่ำงเก็บน้ำ
ใต้ดินเยเรบำตัน – พระรำชวังทอปกำปึ – พระรำชวังโดลมำบำเช่
04.00 น.

เช้า

กลางวัน

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า
เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้มเี วลา ทาภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านที่ ต้องการแลกเงิน ก็
สามารถแลกได้ทเ่ี คาน์เตอร์รบั แลกเงิน เมือ่ เสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นาท่านขึน้
รถโค้ช มุง่ หน้าสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (1)
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่งึ
เหลือแค่ส่วนปลายทีย่ าว 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 นทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์ ภายในมีเสางามค้าที่สลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น นาท่านสู่
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบำตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน
ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่เก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิส
ตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (2)
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นาท่านเข้าชม พระรำชวังทอปกำปึ Topkapi Palace ซึง่ สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมต
ที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พ ิชติ ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิ ล หรือ อิส ตันบูลใน
ปจั จุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ทจ่ี ะให้เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโต
มัน จึงโปรดให้มกี ารสร้างพระราชวังนี้ขน้ึ เป็ นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้ม ี
อาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกาแพงสูง
ั่
ตามแนวฝ งทะเลมาร์
ม าร่า ภายในพระราชวัง ทอปกาปึ ก ลายเป็ น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ส ถาน
แห่งชาติทใ่ี ช้เก็บมหาสมบัตอิ นั ล้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต
เครื่องลำยครำมจำกจีน หยก มรกต ทับทิ ม และเครื่องทรงของสุลต่ ำนในแต่ ละ
ยุคสมัย นาท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็ น
พระราชวังทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ
จักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิ้น
ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ อง
แคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (3)
พักค้างคืน ที่ Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันสำมของกำรเดิ นทำง เมืองบูรซ์ ่ ำ – มัสยิ ดสีเขียว – ช้อปปิ้ งตลำดผ้ำไหม – เมืองอิ ซเมียร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่ำร์ Bursa เป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซ่งึ
ห่างจากอิสตันบูลประมาณ 235 มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการ
อาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มีความสาคัญและใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและ
เมือ งนี้ ย ัง มีช่ ือ เสีย งทางด้ า นเส้ น ไหมเพื่อ ส่ ง ออกไปยัง ตลาดต่ า งๆ ประมา ณ 70
เปอร์เซนต์เพื่อนาไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร
ออตโตมาน ตัง้ แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปตัง้ ทีเ่ อดิรเ์ น ทีอ่ ยู่
ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิ ล นาท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของ
เมืองบูรซ์ ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของ
งานกระเบื้องประดับที่มสี สี นั ลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิส ดาร ทัง้ ลายรูป
วงกลม รูปดาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชม
ความสวยงามของตัวเมืองทีใ่ นอดีตกษัตริยท์ ่เี คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้
เมืองนี้เป็ นที่ฝงั ศพ และนอกจากนัน้ ยังถูกตกแต่ งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วย
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ต้นไม้ทเ่ี ขียวชอุ่มเป็นจานวนมาก จนได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีม่ สี เี ขียว Green Bursa สุสานสี
เขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทางศาสนา ทีม่ ี
ความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421
โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รปู แบบสถาปตั ยกรรมแบบเบอร์ซา อาคาร
สุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่ อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ ง ผนังและ
เพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายใน
สุเหร่าแห่งนี้ยงั มีทบ่ี รรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ ถือ
ได้ว่าเป็ นสถาปตั ยกรรมทีท่ รงคุณค่าของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (5)
นาท่านสู่ ตลำดผ้ำไหมเมืองบูรซ์ ำ Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูรซ์ าที่
ตัง้ อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึง่ อยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดย
ตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิต ภัณฑ์จากผ้าไหมเป็ นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลาย
พืน้ เมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็ นประเทศที่มผี ู้นั บถือศาสนาอิสลาม
มากอีกหนึ่งประเทศ ซึง่ นอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยงั มีเสือ้ ผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสนั
ของผ้าไหมทีส่ ดใสนี่เองทีท่ าให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็ นตลาดทีส่ วยงามทีส่ ุด จนครัง้ หนึ่ง
สมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรนา
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.20 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (6)
พักค้างคืน ที่ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง

เมืองอิ ซเมียร์ – บ้ำนพระแม่มำรี – เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส – ช้อปปิ้ ง
โรงงำนทำเครื่องหนัง – ปำมุคคำเล่ (ปรำสำทปุยฝ้ ำย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
ท่านเดินทางสู่ บ้ำนพระแม่มำรี House of Virgin Mary ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายที่
พระแม่มารีมาอาศัยอยูแ่ ละสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชี
ตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ใน
ปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วย
ตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติ ลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ.
ั้
1891 ปจั จุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรปู ปนของ
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พระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณด้าน
นอกของบ้านมีก๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่ม ีความศักดิ ์สิทธิ ์ แทนควำมเชื่ อ
ในเรื่อง สุขภำพ ควำมรำ่ รวย และควำมรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กำแพงอธิ ษฐำน
ซึง่ มีความเชื่อว่าหำกต้ องกำรให้ สิ่งที่ ปรำรถนำเป็ นควำมจริ งให้ เขียนลงในผ้ำฝ้ ำย
แล้ วนำไปผูกไว้แล้ วอธิ ษฐำน จากนัน้ นาท่านชม เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส City of
Ephesus อาคารทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library

กลางวัน

of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิ หำรแห่ งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of
Hadrian สร้างขึน้ ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คอื อยู่ใน
สภาพทีส่ มบูรณ์มาก จากนัน้ ปิดท้ายกันทีส่ งิ่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิซุส
คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่ สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ สามารถจุ
คนได้ถงึ 25,000 คน ซึง่ คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (8)
นำท่ ำนช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภำพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิตหนังที่ม ี
คุณภาพทีส่ ุด อีกทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada ,
Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านออกเดินทาง
สู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
คาว่า “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ ำย”
Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ ำย และ Kale หมายถึง ปรำสำท เป็ นน้ าตกหินปูนสีขาวที่
เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดนิ ที่มอี ุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่ งเป็ นที่มแี ร่หนิ ปูน
(แคลเซีย่ มออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริมาณทีส่ งู ไหลรินลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” ทีต่ งั ้ อยู่
ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้ มาเหนือผิวดิน และทาปฏิกริ ยิ าจับตัวแข็งเกาะกัน
เป็ นริว้ เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลันกั
่ นไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ
อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ ดเหมือน จนทาให้ ปำมุค
คำเล่ ได้ รบั กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน้ าพุ
เกลือแร่ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรูปร่างคล้าย
หอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ าแร่ท่ี
ไหลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่
นี้มอี ุ ณ หภูมปิ ระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ นามาดื่ม

TUK WOW(TK)FEB-MAR

6

เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัตใิ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสั สาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
พักค้างคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้ำของกำรเดิ นทำง เมืองคอนย่ำ – เมืองคัปปำโดเกีย – เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้ ำท้อง
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ
5 ชัวโมง)
่
เป็นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึง่ เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทีย่ ุคนัน้ เรียก
อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้ วอู่น้าของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (11)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลา
นัง่ รถประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ซึ่ งองค์กำรยูเนสโก้ได้ ประกำศให้ เป็ นเมืองมรดกโลก
เมือ งที่ม ีล ัก ษณะภู ม ิป ระเทศสวยงามมาก จากนัน้ น าท่ า นชม นครใต้ ดิ น ไคมัค ลี

ค่า

Underground City เกิดจากการขุดเจาะพืน้ ดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากข้าศึก
ศัตรู เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ง
พิ พิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นตารับพรมเปอร์เซียของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (12)
จากนัน้ นาท่านชม “โชว์ระบำหน้ ำท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ณ โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า
!! หมายเหตุ ในกรณีทโ่ี รงแรมถ้าเต็ม จะเปลีย่ นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันที่หกของกำรเดิ นทำง

พิ พิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปำโดเกีย – กรุงอังคำร่ำ

05.00 น.

ท่านทีส่ นใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ใน

เช้า

ค่ ำทัวร์ ค่ ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ ำนละ 230 ดอลล่ ำสหรัฐ) เจ้าหน้ าที่บริษัท
บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ไี ม่ควรพลาด พร้ อมกับประกาศนียบัตร
ทีร่ อมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
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นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ตี ้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บำร์บำรำ St.
Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (14)
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูมปิ ระเทศ
อันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่
งดงาม คัปปำโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่
อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดิ นแดนม้ำพันธุ์ดี” ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี
เป็ นพืน้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3
ล้านปี ท่แี ล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัวบริ
่ เวณ จน
ทับถมเป็นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มาจากนัน้ กระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อน
กินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ่ ยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตา
น่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดู
ประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพืน้ ทีเ่ รียกขานกันว่า “ปล่องไฟนำงฟ้ ำ” ในปี
ค.ศ.1985

ยูเ นสโกได้ ป ระกำศให้ พื้ น ที่ ม หัศ จรรย์แ ห่ ง นี้ เ ป็ นมรดกโลกทำง

ธรรมชำติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี

แวะชม โรงงำนเพชร และโรงงำน

เซรำมิ ค อิสระกับการเลือกซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่
กรุงอังคำร่ำ Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่

ค่า

ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสำบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้
ถ่ายภาพทะเลเกลือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศตุรกี ซึง่ เป็ นปรากฏการความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (15)
พักค้างคืน ที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดิ นทำง กรุงอังคำร่ำ – กรุงอิ สตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์ – กรุงเทพมหำนคร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
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เดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
5.20 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง(17)
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ น
ั ่ ความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทาหน้ าที่เป็ นเส้นแบ่ง
ช่องแคบขนาดใหญ่ และสองฝงมี
ระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมำร์มำ
ร่ำ Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้างที่
สวยงามตระการตาของ ช่อ งแคบบอสฟอรัส ที่เ ป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี าคัญ ยิง่ ในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้ เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ส่งท้าย
ครึง่ วันช่วงเช้าด้วยการนาท่านสู่ ย่ำนช้ อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต Spice Market
หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ใ นราคาย่อ มเยา ไม่ว่าจะเป็ น
เครือ่ งประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท
หรือจะเป็นถัวพิ
่ ทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (18)
จากนัน้ นาท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่แปดของกำรเดิ นทำง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
01.25 น.
14.25 น.

ออกเดิน ทางสู่ กรุง เทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กิ ช แอร์ไ ลน์
เทีย่ วบินที่ TK 68(ใช้เวลำในกำรบิ น ประมำณ 9.25 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ตุลาคม-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
17-24 กุมภาพันธ์ 2562
32,900 32,900
32,900
32,900
6,000
2-9,3-10,9-16,10-17,
16-23,17-24,23-30,24-31
มีนาคม
30 มีนาคม – 6 เมษายน
31 มีนาคม – 7 เมษายน

33,900

33,900

33,900

33,900

6,000

34,900

34,900

34,900

34,900

6,000

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และ
ทีม่ เี อกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที8่ ธค 2561) **

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวมถึง
1. ตั ๋วเครื่อ งบินไป-กลับ ชัน้ นัก ท่ อ งเที่ย ว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไ ลน์ ส (น้ ำหนั กกระเป๋ ำ
เดิ นทำง ไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม/ท่ำน)
2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุเกิ น 85 ปี )
4. ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ
วันละ 1 ขวด
5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
6. เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, 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 7 วัน รวมเท่ำกับ 21 USD)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
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เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
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
หมำยเหตุ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้ง
แล้วข้างต้น
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 25 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
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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

