บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ
พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปำโดเกีย
รำคำโปรโมชั่นนี้ ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้
สนับสน ุนการเดินทาง โดย

กาหนนดการเดินทาง

เดือน ก ุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

ราคา 32,900.- บาท
17-24ก.พ.

ราคา 33,900.- บาท
02-09มี.ค./03-10มี.ค./09-16มี.ค./10-17มี.ค.
16-23 มี.ค./17-24มี.ค./23-30มี.ค./24-31 มี.ค.

ราคา 34,900.- บาท
30มี.ค.-06เม.ย./31มี.ค.-07เม.ย.
วันแรกของการเดินทาง สนำมบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
19.00 น.
พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
23.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง
04.00 น.

ฮิปโปโดรม-สุเหร่ำสีน้ำเงิน-สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย-อ่ำงเก็บน้ำ
ใต้ดินเยเรบำตัน-พระรำชวังทอปกำปึ -พระรำชวังโดลมำบำเช่
เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว ให้ท่าน
ได้มีเวลา ทาภารกิจส่ วนตัว หรื อบางท่านที่ตอ้ งการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์ รับแลกเงิน เมื่อเสร็ จ

เช้ำ

ภารกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลื อแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่ าดู มาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี ค่ายิ่ง
จากนั้นนาท่ า นชม สุเ หร่ ำ สี น้ ำ เงิ น Blue Mosque ที่ มาของชื่ อสุ เหร่ า สี น้ า เงิ นเป็ นเพราะเขาใช้
กระเบื้ อ งสี น้ า เงิ น ในการตกแต่ ง ภายใน ซึ่ งท าเป็ นลายดอกไม้ต่ า ง ๆ เช่ น ดอกกุ ห ลาบ คาร์ เ นชั่น ทิ ว ลิ ป
เอกลั ก ษณ์ เ ด่ น อี ก อย่ า งแต่ อ ยู่ ภ ายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญ ชวนเมื่ อ ถึ ง เวลาที่ จ ะต้อ งท าพิ ธี ล ะหมาด
Minaret 6 หอ เท่ ากับ สุ เหร่ า ที่ นครเมกกะ จากนั้นนาท่า นเดิ นต่อไปชมสถานที่ ซ่ ึ ง เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั
เป็ นที่ประชุ มสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดี ตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมี เสางามค้ าที่
สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้ง ดงาม 108 ต้น นาท่านสู่ อุโมงค์เ ก็ บ น้ ำ เยเรบำตัน Yerebatan

Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารอง
เที่ยง

ค่ำ

ไว้ใช้ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเข้าชม พระรำชวังทอปกำปึ Topkapi Palace ซึ่ งสร้างในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ
เมห์ เมตผูพ้ ิ ชิต ภายหลัง ที่ ท รงตี ก รุ งคอนสแตนติ โนเปิ ล หรื อ อิ ส ตันบู ล ในปั จจุ บนั ได้แล้ว ทรงมี พ ระราช
ประสงค์ที่จะให้เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้ างพระราชวังนี้ ข้ ึ นเป็ นที่
ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่ งนี้ มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้ อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วย
กาแพงสู งตามแนวฝั่ งทะเลมาร์ มาร่ า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่ใช้เก็บ
มหาสมบัติอนั ล้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลำยครำมจำกจี น หยก
มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่ำนในแต่ละยุคสมัย นาท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำเช่
Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวัง ที่ ส ะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญอย่ า งสู งสุ ดทั้ง ทาง
วัฒนธรรมและทางวัตถุ ของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้ างทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวัน ออกที่ ไ ด้รั บ การตกแต่ ง อย่า งสวยงาม และไม่ ค านึ ง ถึ ง ความสิ้ น เปลื อ งใด ๆ ทั้ง สิ้ น ภายนอก
ประกอบด้ ว ยสวนไม้ ด อกรายล้ อ มพระราชวัง ซึ่ งอยู่ เ หนื อ อ่ า วเล็ ก ๆ ที่ ช่ อ งแค บบ อสฟ อรั ส
Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลู กกรงแก้ว
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
พักค้ำงคืน ที่ Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ

วันสามของการเดินทาง เมืองบูรซ์ ่ำ-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้ งตลำดผ้ำไหม-เมืองอิซเมียร์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องบูซ่ำร์ Bursa เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ทางทิ ศตะวันออกของตุรกี ซ่ ึ งห่ างจากอิสตันบู ล
ประมาณ 235 มีพ้นื ที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูป่ ระมาณ 1.5 ล้านคน มีความสาคัญ
และใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมื องนี้ ยงั มี ชื่อเสี ยงทางด้านเส้ นไหมเพื่อส่ งออกไปยังตลาดต่างๆ
ประมาณ 70 เปอร์ เซนต์เพื่อนาไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน
ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นได้ยา้ ยเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิ ร์เน ที่อยูท่ างด้านเหนื อของกรุ งคอนสแตนดิ
โนเปิ ล นาท่ า นชมความงามของ มัสยิดเก่ าแก่ ข องเมื องบู ร์ซ่ า Grand Mosque ภายในจะพบกับ
ผลงานอันละเอี ยดอ่อน และประณี ตของงานกระเบื้องประดับที่ มีสีสันลวดรายที่ล ะเอียด และซับซ้อนอย่าง
พิสดาร ทั้งลายรู ปวงกลม รู ปดาว ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของศาสนาอิสลาม และรู ปเรขาคณิ ต ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัว เมื อ งที่ ใ นอดี ต กษัต ริ ย ์ที่ เ คยปกครองอาณาจัก รออตโตมาน ได้ใ ช้เมื อ งนี้ เ ป็ นที่ ฝั ง ศพ และ
นอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่ มรื่ นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็ นจานวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็ น
เมื องที่ มี สี เขี ย ว Green Bursa สุ ส านสี เขี ย ว Green Tomb สุ เหร่ า สี เขี ย ว หรื อ Yesil
Mosque สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่ งหนึ่งของเมืองเบอร์ ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิ กชื่ อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบเบอร์ ซา

อาคารสุ เหร่ ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหิ นอ่อนสี ฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูก
ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสี ฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุ เหร่ าแห่งนี้ ยงั มีที่บรรจุศพของสุ ลต่านเมห์
เที่ยง

เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี้จึงถือได้วา่ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นาท่านสู่ ตลำดผ้ำไหมเมืองบูรซ์ ำ Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ต้ งั อยูท่ าง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่ งอยูไ่ ม่จากทะเลมาร์ มามากนัก โดยตลาดแห่ งนี้คา้ ขายผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหมเป็ นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อันเนื่ องมาจากตุรกีเป็ นประเทศที่มีผู ้
นับถื อศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่ งประเทศ ซึ่ งนอกจากผ้าคลุ มแล้วก็ยงั มีเสื้ อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสี สัน
ของผ้าไหมที่สดใสนี่ เองที่ทาให้ตลาดแห่ งนี้ กลายเป็ นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่ งสมเด็จพระนางเจ้า ควี
นอลิซาเบท แห่ งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ Izmir

ค่ำ

(ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่ โมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ำ

เมืองอิ ซเมียร์-บ้ำนพระแม่มำรี-เมืองโบรำณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ ง
โรงงำนทำเครื่องหนัง-ปำมุคคำเล่ (ปรำสำทปุยฝ้ำย)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ท่านเดิ นทางสู่ บ้ำนพระแม่ มำรี House of Virgin Mary ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระ
แม่มารี มาอาศัยอยู่และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถู กค้นพบอย่างปาฏิ หาริ ยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่ อ
แอนนา แคเธอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้
เขี ยนบรรยายสถานที่ ไว้ในหนังสื ออย่า งละเอี ยดราวกับเห็ นด้วยตาตนเอง เมื่ อเธอเสี ยชี วิตลงมี คนพยายาม
สื บเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว
ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตะปาปา โป๊ ปเบเนดิกส์ ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณด้านนอก
ของบ้านมีก๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่ อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนควำมเชื่อในเรื่อง สุขภำพ ควำม
ร่ ำ รวย และควำมรัก ถัดจากก๊อกน้ า เป็ น ก ำแพงอธิ ษ ฐำน ซึ่ งมี ความเชื่ อว่า หำกต้องกำรให้ส่ ิงที่
ปรำรถนำเป็ นควำมจริ งให้เขียนลงในผ้ำฝ้ำย แล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิ ษฐำน จากนั้นนาท่านชม
เมื อ งโบรำณเอฟฟิ ซุ ส City of Ephesus อาคารที่ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข อง นครเอฟฟิ ซุ ส คื อ
ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหำรแห่งจักรพรรดิ
เฮเดรี ยน Temple of Hadrian สร้ างขึ้ นถวายแด่ จกั รพรรดิ เฮเดรี ยน ความโดเด่ นของวิหาร
แห่ งนี้ คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มาก จากนั้นปิ ดท้ายกันที่ สิ่งก่ อสร้ างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุ ส คื อ
โรงละคร Great Theatre ซึ่ ง สร้ า งโดยสกัดเข้า ไปในไหล่ เขาให้เป็ นที่ นั่ง สามารถจุ ค นได้ถึ ง
25,000 คน ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภำพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้ง
ยัง ผลิ ตเสื้ อหนัง ส่ ง ให้ก ับ แบรนด์ดัง ในอิ ต าลี เช่ น Versace , Prada , Michael Kors
อิ ส ระให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อสิ นค้ า ได้ ต ามอั ธ ยาศั ย จากนั้ นน าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื องปำ มุ ค คำ เล่
Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) คาว่า “ปำมุคคำ
เล่” ในภาษาตุ รกี หมายถึ ง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถึ ง
ปรำสำท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่งเป็ นที่มี
แร่ หินปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูง ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไป
ทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิ น และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่
กันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะ
หาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทำง
ธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน้ าพุ
เกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง
ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรื อปุยฝ้าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ น
รู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อ
นามาดื่ มเพราะเชื่ อว่ามี คุณสมบัติใ นการรั กษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออัก เสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดิ น

ปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี
วันที่หนา้ ของการเดินทาง เมืองคอนย่ำ-เมืองคัปปำโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้ำท้อง
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ เมื องคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กิ โลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ น
เมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็ นอาณาจักร
เที่ยง

แห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ
3 ชัว่ โมง) ซึ่งองค์กำรยูเนสโก้ได้ประกำศให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลกั ษณะภูมิประเทศสวยงาม
มาก จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึก
ลงไป เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า
ห้ อ งถนอมอาหาร ห้ อ งครั ว ห้ อ งอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุ ก เฉิ น ฯลฯ จากนั้น ให้ ท่ า นได้มี เ วลาช้ อ ปปิ้ ง

ค่ำ

พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นตารับพรมเปอร์เซียของโลก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์

จากนั้นนาท่านชม “โชว์ระบำหน้ำท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้ำงคืน ณ โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ
!! หนมายเหนต ุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !!
วันที่หนกของการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปำโดเกีย-กรุงอังคำร่ำ
05.00 น.
สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ข้นึ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม
(ทัวร์น่งั บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD

ในกรณี

ที่ชำระเป็ นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต)

เช้ำ

เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
(สำหรับท่ำนที่ไม่ได้ซ้ ือ ทัวร์ข้นึ บอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตำมอัธยำศัย)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลำงแจ้ง เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็ นด้วยกับศาสนา
คริ สต์ ชม โ บ ส ถ์ เ ซ น ต์ บ ำ ร์ บ ำ ร ำ St. Barbar Church โ บ ส ถ์ มั ง ก ร Snake

เที่ยง

Church และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นาท่ า นชมความสวยงามของ เมื อ งคั ป ปำโดเกี ย Cappadocia ดิ น แดนที่ มี ภูมิ ป ระเทศอัน น่ า
อัศ จรรย์แ ปรสภาพเป็ นหุ บ เขา ร่ อ งลึ ก เนิ น เขา กรวยหิ น และเสารู ป ทรงต่ า งๆ ที่ ง ดงาม คั ป ปำโดเกี ย
Cappadocia เป็ นชื่ อ เก่ า แก่ ภ าษาฮิ ต ไทต์ (ชนเผ่า รุ่ น แรกๆที่ อ าศัย อยู่ใ นดิ น แดนแถบนี้ ) แปลว่ า
“ดินแดนม้ำพันธุ์ดี” ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยสและภูเขา
ไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณ จน
ทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมาจากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะกัดเซาะกร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไป
เรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิ ดเป็ นภู มิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ปแท่ง กรวย
ปล่ อง กระโจม โดม และอี กสารพัดรู ปทรงดู ประหนึ่ งดิ นแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่ เรี ยกขานกันว่า
“ปล่องไฟนำงฟ้ำ” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกำศให้พ้ ืนที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลก
ทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี แวะชม โรงงำนเพชร และโรงงำนเซรำมิ ค
อิสระกับการเลื อกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านเดิ นทางสู่ กรุงอังคำร่ำ Ankara
(ระยะทาง 287 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.45 ชัว่ โมง) ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ
ทะเลสำบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลื อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่ งเป็ นปรากฏ

ค่ำ

การความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอังคำร่ำ-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์-กรุงเทพมหำนคร
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัว่ โมง)
บ่ำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ น
ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่ องแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชี ย
เชื่ อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมำร์มำร่ำ Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบเหล่านี้ ส่ ง
ท้ายครึ่ งวันช่ วงเช้าด้วยการนาท่านสู่ ย่ำนช้อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต Spice Market หรื อ
ตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลื อกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร
วันที่แปดของการเดินทาง สนำมบินสุวรรณภูมิ
01.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 9.25 ชั่วโมง)
14.25 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ***

กาหนนดการเดินทาง
ราคา 32,900.- บาท

เดือน ก ุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

17-24ก.พ.

ราคา 33,900.- บาท
02-09มี.ค./03-10มี.ค./09-16มี.ค./10-17มี.ค.
16-23 มี.ค./17-24มี.ค./23-30มี.ค./24-31 มี.ค.

ราคา 34,900.- บาท
30มี.ค.-06เม.ย./31มี.ค.-07เม.ย.

พักหน้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000.- บาท
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาสาหนรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรป๊ ุ เท่านัน้

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่ มต้นที่ท่านละ 95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2561) **

ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งใหน้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง


สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้นกั ท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า



กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้



กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นำ้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)



กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นำ้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นำ้ หนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ ำน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ำยุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
 ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็ น 6 วัน รวมเท่ ำกับ 30 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ ำกับ 21 USD)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ว้าว ต ุรกี 8 วัน (โปรโมชัน่ )
กำรชำระเงิน

งวดที1่ : สำรองทีน่ ั่งมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท ภำยใน 1 วันหลังจำกทำกำรจอง
งวดที2่ : ชำระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภำยใน 45 วันล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

*** เมื่อท่านชาระมัดจาแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ท ุกกรณี ***

หมำยเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทำงต่ ำกว่ำ 25 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
20 วัน ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผเ้ ู ดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000 บาท
ในกรณีที่มีผเ้ ู ดินทาง 16-24 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่ จะเรี ยกร้องเงิ นคืน ในกรณี ที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งคอยดูแลเป็ นพิเศษที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สาย
การบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้
ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบิ นเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้
เท่านั้น)
 ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการ
เดิ นทางแน่ นอนหากท่ านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิ กบริ ษทั ฯไม่สามารถรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 ที่นงั่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ ริ เวณประตูทางออกฉุกเฉิ น ซึ่งคุณสมบัติของผูท้ ี่จะนัง่ ที่ทางสายการบินกาหนดไว้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกาย
แข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ ว ในกรณี ที่เครื่ องบินมีเหตุขดั ข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (ประตูฉุกเฉิ นมี
น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผทู ้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพร่ างกาย และที่สาคัญอานาจในการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิเรื่ องที่นงั่ Long Leg
นั้น จะขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยูก่ บั
ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่
ต้องการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็ นฤดูหนาว จะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ จะเปิ ดให้บริ การในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่ คอยยกกระเป๋ า หรื อบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ ว ท่านสามารถยกกระเป๋ าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริ การนากระเป๋ าไปวางยังหน้า
ห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร

 โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ ระบ ุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เที่ยวเท่ากับมาตรฐาน 4 ดาว สากล
ระดับของโรงแรมที่ระบ ุนัน้ เป็ นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศต ุรกี
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้าย
เมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่ จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น กรุณำใส่ใน
กระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้
ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิ น 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิ ด
ปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่รวดเร็ ว ขอแนะนาว่าท่าน
สามารถนากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะบริ การยกกระเป๋ ามา
วางไว้หน้าห้องพักของท่าน

