กำหนดกำรเดินทำง กุมภำพันธ์ -มีนำคม 2562
วันแรก
19.00 น.
23.50 น.

สนำมบินสุ วรรณภูม-ิ อิสตันบูล
พบกันที่ เคำน์ เตอร์ เช็ คอิน U ประตู 10 สำยกำรบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ TK เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯคอยให้ กำร
ต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกทำงด้ ำนสั มภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนขึน้ เครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง) (ใช้ เวลำใน
กำรบิน ประมำณ 10.30 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง ฮิปโปโดรม-สุ เหร่ ำสี นำ้ เงิน-เซนต์ โซเฟี ย-อุโมงค์ เก็บนำ้ ใต้ ดิน เยเรบำตัน-พระรำชวังทอปกำปึ ช้ อปปิ้ ง แกรนด์ บำร์ ซำร์
05.50 น.

เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

วันสำม
เช้ ำ

เดินทำงถึง กรุ งอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้วให้ท่าน
ได้มีเวลา ทาภารกิจส่ วนตัว หรื อบางท่านที่ตอ้ งการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์ รับแลกเงิน เมื่อ
เสร็ จภารกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นาท่านชม ฮิปโปโดรม HIPPODROME หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วนปลาย
ที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่ าดู มาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง่
จากนั้นนาท่านชม สุ เหร่ ำสี นำ้ เงิน BLUE MOSQUE ที่มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้อง
สี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์
เด่ นอี กอย่างแต่อยู่ภายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญชวนเมื่ อถึ งเวลาที่ จะต้องทาพิธีละหมาด 6 หอ เท่ากับ
สุ เหร่ าที่นครเมกกะ จากนั้นนาท่านเดิ นต่อไปชมสถานที่ซ่ ึ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลำง
สุ เหร่ ำเซนต์ โซเฟี ย MOSQUE OF HAGIA SOPHIA ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มสวดมนต์ของชาวมุสลิม ใน
อดีตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม
108 ต้น ส่ ง ท่านสู่ อุโมงค์ เก็บนำ้ เยเรบำตัน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ น
ที่เก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง ให้ประชาชนได้
มีน้ าใช้ได้โดยตลอด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านชม พระรำชวังทอปกำปึ TOPKAPI PALACE สร้ างขึ้ นในสมัยสุ ลต่านเมห์ เมตที่ 2 เปลี่ ยนเป็ น
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นปี ค.ศ. 1924 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรำชวั ง ทอปกำปิ ห้ อ งที่ โ ด่ ง ดัง และเป็ นที่ ส นใจคื อ ห้ อ ง
ท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้ามประดับด้วยมรกต
ใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่สาคัญ ส่ งท้ายช่วงบ่าย ด้วยการนาท่านสู่ ยา่ นการค้าชื่อดัง “แก
รนด์ บำร์ ซำร์ ” ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของ
ตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้ าน ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับการ เลื อกซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของตุรกี อย่างจุใจ
เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
พักค้ ำงคืน ที่ GONEN HOTEL 5* หรื อเทียบเท่ ำ มำตรฐำนตุรกี

ล่องช่ องแคบบอสฟอรัส-พระรำชวังโดลมำบำเช่ -ช้ อปปิ้ งสไปซ์ มำร์ เก็ต-เมืองชำนัคคำเล่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึ่ งเป็ นช่ องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่ งมีความสวยงามมาก
ช่องแคบนี้ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ เข้ากับ ทะเลมำร์ มำร่ ำ มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกี อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่ อง
แคบเหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ DOLMABAHCE PALACE เป็ นพระราชวังที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้าง
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วันสี่
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เช้ ำ

ทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิ ลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ ไ ด้รับการตกแต่ ง อย่า งสวยงาม และไม่
คานึ งถึ งความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยูเ่ หนื อ
อ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรั ส ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า
บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน ส่ งท้ายครึ่ งวันช่วงเช้าด้วยการนาท่านสู่ ย่ำนช้
อปปิ้ ง ตลำดสไปซ์ มำร์ เก็ต หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่
จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่ องชื่ อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะ
เป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่ า นเดิ นทางโดยรถโค้ช เลี ย บชายฝั่ ง สู่ เมื องอีเซี ยบั ท (ระยะทาง 307 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 4.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่บริ เวณท่าเรื อที่จะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลิดเพลิ นกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรื อนของบรรดา
เหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรื อ ณ เมืองอีเซี ยบัทแล้ว นาท่านข้ามฟากสู่ เมืองชำนัค
คำเล่ CANAKKALE (ใช้เวลานัง่ เรื อ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์ มาร่ า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้ ำงคืน ที่ KOLIN HOTEL 5* หรื อเทียบเท่ ำ มำตรฐำนตุรกี

ม้ ำไม้ เมืองทรอย-วิหำรอะโครโปลิส-เมืองคูซำดำซึ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ กรุ งทรอย ชม ม้ ำไม้ แห่ งกรุ งทรอย อันโด่งดัง เป็ นหนึ่ งในอาวุธยุทโธปกรณ์ อนั ชาญ
ฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตา
ของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์ กำมัม เป็ นสถานที่ต้ งั ของโบราณ
สถานที่สาคัญ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านชมความสวยงามของ วิหำรอะโครโปลิส ซึ่ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยายมี โรง
ละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่ งจุผูช้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มีความสวยงาม
และรู ้ ถึงความเฉลี ยวฉลาดของชาวเติ ร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ ระลึ กได้ตาม
อัธยาศัย นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องคู ซำดำซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้ ำงคืน ที่ LE BLEU HOTEL 5* หรื อเทียบเท่ ำ มำตรฐำนตุรกี

บ้ ำนพระแม่ มำรี-เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส-เมืองปำมุคคำเล่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ เยีย่ มชม บ้ ำนพระแม่ มำรี ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ใน
บ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช เมื่อปี
ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ ไว้ในหนังสื ออย่างละเอี ยดราวกับเห็ นด้วยตาตนเอง เมื่ อเธอ
เสี ยชี วิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับ
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วันหก
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การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ ที่ 6 ได้
เคยเสด็จเยือนที่ นี่ บริ เวณด้านนอกของบ้า น มี ก๊อกน้ าสามก๊อก ที่ มี ควำมเชื่ อว่ ำเป็ นก๊ อกน้ำที่มีค วำม
ศักดิ์สิทธิ์ แทนควำมเชื่ อในเรื่ อง สุ ขภำพ ควำมร่ ำรวย และควำมรั ก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กำแพงอธิษฐำน
ซึ่ งมีความเชื่ อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้วนาไปผูกไว้แล้ว
อธิ ษฐาน ได้เวลาพอสมควรนาเดิ น ท่านสู่ เมื องโบรำณเอฟฟิ ซุ ส CITY OF EPHESUS อดี ต เป็ นเมือง
หลวงแห่ งเอเชี ยของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่ เป็ นสัญลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คื อ ห้ องสมุ ดของ
เซลซุ ส และอาคารสาคัญอี กแห่ งคื อ วิหำรแห่ งจักรพรรดิเฮเดรี ยน TEMPLE OF HADRIAN สร้ างขึ้ น
ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้ คืออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิ ดท้ายกัน
ที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุ ส คือ โรงละคร ซึ่ งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ น
ที่นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ แต่
พวกโรมันมาปรั บปรุ งให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น นำท่ ำนช้ อปปิ้ ง ณ ศู นย์ ผลิตเสื้ อหนั งคุ ณภำพสู ง ซึ่ งตุรกี เป็ น
ประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น VERSACE ,
PRADA , MICHAEL KORS อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ PAMUKKALE (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก นาท่านชม
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปำมุคคำเล่ คาว่า “ปำมุคคำเล่ ” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุย
ฝ้ ำย” PAMUK หมายถึง ปุยฝ้ ำย และ KALE หมายถึง ปรำสำท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิ ดขึ้นจากธาร
น้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสมอยู่ใน
ปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” ที่ ต้ งั อยู่ห่างออกไปทางทิ ศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้ นมา
เหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิ ด
เป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทา
ให้ ปำมุคคำเล่ ได้ รับกำรยกย่ องจำกองค์ กำรยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี
ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย (ปำมุคคำล่ ) เมืองแห่ งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาว
กว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิ มะ เมฆหรื อปุ ยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็ง เป็ นหิ นปู น ห้อยย้อยเป็ นรู ป ร่ า งต่ าง ๆ อย่าง
มหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะ
เชื่ อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทำนอำหำรค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พักค้ ำงคืน ที่ PAM THERMAL HOTEL 5* หรื อเทียบเท่ ำ มำตรฐำนตุรกี

เมืองคอนย่ ำ-พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลำน่ ำ-เมืองคัปปำโดเกีย
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่ ำ (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ นิยมใช้
เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ นอาณาจักรแห่ งแรก
ของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ

เทีย่ ง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เมฟลำนำ MEVLANA MUSEUM เดิมเป็ นสถานที่นกั บวชในศาสนาอิสลามใช้
สาหรับทาสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ก่อนไปทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการ
เข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกายก่อนที่ จะไปหมุ นได้ ผูท้ ี่มีสมาธิ มากตัวจะลอยขึ้ นเมื่ อหมุนไปช่ วงเวลาหนึ่ ง
ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่ วนหนึ่ งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุ สาน
ของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิน รู มี ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใน ภายในประดับ
ประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็ นสุ สานสาหรับผูต้ ิดตาม
สานุ ศิ ษ ย์ บิ ดา และบุ ตรของเมฟลาด้วย จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องคั ปปำโดเกีย CAPPADOCIA
(ระยะทาง 236 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยน
อิริยาบถด้วยการเข้า ชม CARAVANSARINE สถานที่ พกั แรมของพ่อค้า ชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่
ยิง่ ใหญ่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “ระบำหน้ ำท้อง” BELLY DANCE ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้ ำงคืน ที่ GOREME KAYA HOTEL 5* โรงแรมตกแต่ งสไตล์ ถำ้
!! หมำยเหตุ ในกรณีทโี่ รงแรมถำ้ เต็ม ขอสงวนสิ ทธิเปลีย่ นเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !!

วันเจ็ด
นครใต้ ดินไคมัคลึ-พิพธิ ภัณฑ์ กลำงแจ้ ง เกอเรเม่ -เข้ ำชมบ้ ำนของมนุษย์ ถำ้ -ช้ อปปิ้ ง-อิสตันบูลกรุงเทพมหำนคร
05.00 น.

เช้ ำ

เทีย่ ง

สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ ขนึ้ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม
(ทัวร์ นั่งบอลลนนี้ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ ำทัวร์ ค่ ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ ำนละ 230USD ในกรณีที่ชำระเป็ น
เงิ น สด และ 240USD ในกรณีที่ช ำระด้ ว ยบั ต รเครดิ ต )เจ้า หน้า ที่ บ ริ ษ ัท บอลลู น รอรั บ ท่ า น เพื่ อ เปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด (สำหรับท่ ำนทีไ่ ม่ ได้ ซื้อ ทัวร์ ขนึ้ บอลลูน อิสระพักผ่ อนทีโ่ รงแรมได้ ตำม
อัธยำศัย)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม นครใต้ ดินไคมัคลี เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัย
จากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่าง
ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กลำงแจ้ งเกอเรเม่ GOREME OPEN AIR MUSEUM ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนา
คริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมาก
เพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็ นด้วยกับศาสนาคริ สต์ ชม
โบสถ์ เซนต์ บำร์ บำรำ โบสถ์ มังกร และ โบสถ์ แอปเปิ้ ล ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตาม
อัธยาศัย นาท่านชม เมืองคัปปำโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึก
เนินเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปำโดเกีย CAPPADOCIA เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์
(ชนเผ่ารุ่ นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิ นแดนแถบนี้ ) แปลว่า ดินแดนม้ ำพันธุ์ ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุ รกี
เป็ นพื้นที่เกิ ดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้า

20.40 น.
22.15 น.

วันทีแ่ ปด
01.50 น.
14.50 น.

ลาวาที่ พ่นออกมาและเถ้าถ่ านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถมเป็ นแผ่นดิ นชั้นใหม่ข้ ึ นมา
จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี
จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม
และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนำงฟ้ ำ ใน
ปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ ได้ ประกำศให้ พืน้ ทีม่ หัศจรรย์ แห่ งนีเ้ ป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่ ง
แรกของตุรกี พิเศษ!! เข้ ำชมบ้ ำนพักของมนุษย์ ถำ้ พืน้ เมือง ของชาวพื้นเมือง พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจาก
ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผมู ้ าเยีย่ มเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น WELCOME DRINK เพื่อแสดง
ถึงน้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผูค้ นอาศัยอยู่
จริ งๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงำนทอพรม และ โรงงำนเซรำมิค อิสระกับการเลื อกซื้ อสิ นค้าและ
ของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009 (ใช้ เวลำในกำร
บิน ประมำณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบิน กรุ งอิสตันบูล (แวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน)

กรุงเทพมหำนคร
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้ เวลำในกำรบิน ประมำณ 9.25 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** หมำยเหตุ โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ***
*** สำคัญมำกโปรดอ่ ำน ***
ในกรณีที่ต้องออกตัว๋ ภำยใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่ อนทำกำรออกตัว๋ โดยสำร กรุ ณำสอบถำม

ที่เจ้ ำหน้ ำที่ทุกครั้งเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นเที่ยวบินหรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำมิเช่ นนั้น
ทำงบริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดใดทั้งสิ้น

กำหนดกำรเดินทำง กุมภำพันธ์ -มีนำคม 2562
รำคำ 36,900.- บำท / พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ 6,000 บำท
กุมภำพันธ์ 2562
09-16/23 ก.พ.-02 มี.ค./24 ก.พ.-03 มี.ค.62
รำคำ 37,900.- บำท / พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ 7,000 บำท
มีนำคม 2562 02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/17-24/22-29/23-30 มี.ค. 62
กรณีจอยแลนด์ หักค่ำตัว๋ 21,000 (ไม่ รวมตัว๋ เลย)
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น จึงไม่ มีราคาสาหรับเด็ก

เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น
ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ สามารถสะสมไมล์ ได้
ข้ อแนะนำบำงประกำรและต้ องแจ้ งให้ นักท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
• สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ 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)
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวมถึง
✓ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่ เกิน 20 กิโลกรั ม/
ท่ำน)
✓ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
✓ ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ ีอำยุเกิน 85 ปี )
✓ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
✓ ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
✓ เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ ำบริกำรนี้ไม่ รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว 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 รวมเท่ำกับ 30 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ตุรกี ทรอย 8 วัน
กำรชำระเงิน

งวดที1่ : สำรองทีน่ ั่งมัดจำท่ำนละ 10,000.- บำท
งวดที2่ : ชำระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภำยใน 3 วันหลังจำกทำกำรจอง
ภำยใน 45 วันล่วงหน้ ำก่อนออกเดินทำง

*** เมื่อท่ ำนชำระมัดจำแล้ ว ไม่ สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ ทุกกรณี ***

หมำยเหตุ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ ำ 25 ท่ ำน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทำง 15-19 ท่ำน จะต้ องเพิม่ เงินท่ำนละ 4,000.- บำท จึงสำมำรถออกเดินทำงได้
ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทำง 20-24 ท่ำน จะต้ องเพิม่ เงินท่ำนละ 3,000.- บำท จึงสำมำรถออกเดินทำงได้

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิ กการเดิ นทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดิ นทางต้องรอREFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ REFUND ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่ นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณี ที่ท่านมี ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
TRIPLE ROOM ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เครื่ องปรั บ อากาศเนื่ องจากอยู่ใ นแถบที่ มี อุณหภู มิ ต่ า เครื่ องปรั บอากาศที่ มี จะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ โรงแรมระดับ 4-5 ดำว ที่ระบุไว้ ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่ เทียบเท่ ำกับมำตรฐำนสำกล ระดับ
ของโรงแรมทีร่ ะบุน้ ันเป็ นกำรจัดอันดับของกำรท่ องเทีย่ วประเทศตุรกี
▪ ในช่ วงเทศกำล หรื อ ช่ วงที่ตรงกับวันหยุดสำคัญต่ ำงๆ โรงแรมบำงเมืองอำจจะเต็ม ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ พัก
โรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถื อขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด

▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ICAO
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดิ นทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซึ่ งขึ้ นกับแต่ละสายการบิ น) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่ ม เป็ น
สิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
▪ รายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจถู กกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกี น้ นั ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่
รวดเร็ ว ขอแนะนาว่าท่านสามารถนากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน

