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กำหนดกำรเดินทำง กุมภำพันธ์ -ตุลำคม 2562
รำคำ 36,900.- บำท / พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ 6,000 บำท
กุมภำพันธ์
พฤษภำคม
มิถุนำยน

09-16/23 ก.พ.-02 มี.ค./24 ก.พ.-03 มี.ค.
25 พ.ค.-01 มิ.ย.
01-08/02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/22-29
30มิ.ย.-07 ก.ค.

รำคำ 37,900.- บำท / พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ 7,000 บำท
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
กรกฎำคม
สิ งหำคม
ตุลำคม

02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/17-24/22-29/23-30
20-27
04-11/05-12/11-18/18-25
14-21
11-18
05-12/06-13/07-14/12-18

วันแรกของกำรเดินทำง
19.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

หมำยเหตุ

ตั้งแต่ เดือน พฤษภำคม-สิ งหำคม กรุ งเทพฯ-อิสตันบูล เดินทำงด้ วย TK65
(TK65 ออกจำก กรุ งเทพฯ เวลำ 21.45น. ถึง อิสตันบูล เวลำ-04.00 น.

วันทีส่ องของกำรเดินทำง ฮิปโปโดรม-สุ เหร่ าสี น้าเงิน-เซนต์ โซเฟี ย-อุโมงค์ เก็บน้าใต้ ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ -ช้ อปปิ้ งแกรนด์ บาร์ ซาร์
2

รหัสโปรแกรม :
05.50 น.

TK-B161-TURKEY-TROY-OCT19

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว ให้
ท่านได้มีเวลา ทาภารกิจส่ วนตัว หรื อบางท่านที่ตอ้ งการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์ รับแลก
เงิน เมื่อเสร็ จภารกิจส่วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภตั ตาคาร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารท้ องถิน่
นาท่ านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มี เสาโอเบลิ สค์ซ่ ึ งเหลื อแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี
ค่ายิ่ง จากนั้นนาท่านชม สุ เหร่ าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่ มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้
กระเบื้ องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป
เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทาพิธีละหมาด

Minaret 6

หอ เท่ ากับสุ เหร่ าที่ นครเมกกะ จากนั้นนาท่านเดิ นต่อไปชมสถานที่ ซ่ ึ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุม
สวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่าง
วิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ ง ท่านสู่ อุโมงค์ เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้าง
ขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่เก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้
ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง ให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ได้โดยตลอด
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชม พระราชวังทอปกาปึ

Topkapi Palace

สร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็ น

พิ พิ ธภัณ ฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระราชวังทอปกาปิ ห้ อ งที่ โด่ งดังและเป็ นที่ ส นใจคื อ ห้อ ง
ท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้ามประดับด้วยมรกต
ใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่สาคัญ ส่ งท้ายช่วงบ่าย ด้วยการนาท่านสู่ ย่านการค้าชื่ อดัง
“แกรนด์ บาร์ ซาร์ ” Grand Bazaar ซึ่ งเป็ นตลาดเก่ าแก่ ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้า
พรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกซื้ อสิ นค้า
ที่มีชื่อเสี ยงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิน่
พักค้ างคืน ที่

วันสำมของกำรเดินทำง

Gonen Hotel 5*

หรือเทียบเท่ า มาตรฐานตุรกี

ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่ -ช้ อปปิ้ ง
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สไปซ์ มาร์ เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

จากนั้นน าท่ าน ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรั ส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่ อ งแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝั่ งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่ เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชี ย
เชื่ อมระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์ มาร่ า Sea of Marmara มีความยาว 32
กิ โลเมตร ให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์ท้ ังสองข้างที่ สวยงามตระการตาของ ช่ องแคบบอสฟอรัสที่ เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกี อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบ
เหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่ สะท้อนให้
เห็ นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิ ลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่
คานึ งถึงความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยูเ่ หนื อ
อ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรั ส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายครึ่ งวันช่วงเช้าด้วยการ
นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือก
ซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อ
ของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่ านเดิ นทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่ งสู่ เมืองอีเซี ยบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็ นเมื องเล็ก ๆ ที่ อยู่บ ริ เวณท่ าเรื อที่ จ ะข้ามฟากสู่ เมื อ งชานัคคาเล่
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่ ชายทะเล ผ่านบ้านเรื อน

คา่

ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสตั ว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรื อ ณ เมืองอีเซียบัทแล้ว นาท่านข้ามฟากสู่
เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานัง่ เรื อ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์มาร่ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้ างคืน ที่

วันสี่ ของกำรเดินทำง
เช้ า

Kolin Hotel 5*

หรือเทียบเท่ า มาตรฐานตุรกี

ม้ าไม้ เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ กรุ งทรอย Troy ชม ม้ าไม้ แห่ งกรุ งทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง
เป็ นหนึ่ งในอาวุธยุทโธปกรณ์ อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึ งดูดนักท่องเที่ ยวจากทัว่ โลกที่
หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็ นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดิ นทางสู่
เมืองเปอร์ กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ต้ งั ของโบราณสถานที่สาคัญ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ งดินแดนใน
เทพนิ ยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผชู ้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มี
ความสวยงาม และรู ้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิ โลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้ างคืน ที่

วันห้ ำของกำรเดินทำง
เช้ า

Le Bleu Hotel 5*

หรือเทียบเท่ า มาตรฐานตุรกี

บ้ านพระแม่ มารี -เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-เมืองปามุคคาเล่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่เยีย่ มชม บ้ านพระแม่ มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอน
นา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย
สถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชีวติ ลง มีคนพยายามสื บเสาะค้น
ห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุ บันบ้านพระแม่ม ารี ได้รับ การบู รณะเป็ นบ้านอิ ฐชั้นเดี ยว
ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณด้าน
นอกของบ้าน มีก๊อกน้ าสามก๊อก ที่ มีความเชื่ อว่ าเป็ นก๊ อกน้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่ อง
สุ ขภาพ ความร่ารวย และความรั ก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิษฐาน ซึ่ งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้
สิ่ งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรนาเดิน
ท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่ งเอเชียของอาณาจักรโรมัน
ชม อาคารที่ เป็ นสัญลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้ องสมุดของเซลซุ ส Library of Celsus และ
อาคารส าคัญ อี ก แห่ ง คื อ วิห ารแห่ งจัก รพรรดิเฮเดรี ย น Temple of Hadrian สร้ างขึ้ น ถวายแด่
จักรพรรดิ เฮเดรี ยน ความโดเด่ น ของวิห ารแห่ งนี้ คืออยู่ในสภาพที่ สมบู รณ์ มาก จากนั้นปิ ดท้ายกัน ที่
สิ่ งก่อสร้างที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุ ส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่ งสร้างโดยสกัดเข้า
ไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน

ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่
มากขึ้น นาท่ านช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสู ง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด
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อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิ โลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก นา
ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คาว่า “ปามุคคาเล่ ” ในภาษา
ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตก
หิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แค
ลเซี่ ยมออกไซด์ ) ผสมอยู่ในปริ มาณที่ สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ ต้ งั อยู่ห่ างออกไป
ทางทิ ศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิ น และทาปฏิ กิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น
ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิ ดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้ รับการยกย่ องจากองค์ การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่ ) เมืองแห่ ง
น้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและ
น้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ น
หิ นปู น ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณ หภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ
ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษา
โรคได้

คา่

รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืน ที่

วันหกของการเดินทาง
เช้ า

Pam Thermal Hotel 5*

หรือเทียบเท่ า มาตรฐานตุรกี

เมืองคอนย่า-พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า-เมืองคัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่ า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ นเมือง
ที่ นิ ยมใช้เป็ นจุ ด พักของการเดิ น ทางในอดี ต เคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจักรเซลจุ กเติ ร์ก ซึ่ ง เป็ น
อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา Mevlana Museum เดิ มเป็ นสถานที่ นกั บวชในศาสนาอิสลามใช้
สาหรับทาสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดิ นหมุนเป็ นวงกลมขณะฟังเสี ยงขลุ่ย ก่อนไปทา
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การหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผูท้ ี่ มีสมาธิ มากตัวจะลอย
ขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่ วนหนึ่ ง
ของ พิ พิธภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุ สานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รู มี Mevlana Celaleddin Rumi
ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม
โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่ งหาชมได้ยาก และยังเป็ นสุ สานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร
ของเมฟลาด้ ว ย จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย Cappadocia (ระยะทาง 236
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ
เข้าชม Caravansarine สถานที่พกั แรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยงิ่ ใหญ่
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้ าท้ อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้ างคืน ที่

Goreme Kaya Hotel 5*

โรงแรมตกแต่ งสไตล์ ถา้

!! หมำยเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถา้ เต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันเจ็ดของการเดินทาง

นครใต้ ดินไคมัคลึ-พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง เกอเรเม่ -เข้ าชมบ้ าน
ของมนุษย์ ถา้ -ช้ อปปิ้ ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

05.00 น.

สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม
(ทัวร์ นั่งบอลลนนี้ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 230USD

ในกรณี ที่

ชาระเป็ นเงินสด และ 240USD ในกรณีทชี่ าระด้ วยบัตรเครดิต)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
(สาหรับท่ านทีไ่ ม่ ได้ ซื้อ ทัวร์ ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่ อนทีโ่ รงแรมได้ ตามอัธยาศัย)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม นครใต้ ดนิ ไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมี
ชั้นล่างที่ ลึกที่ สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า
ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์
น าท่ านชม พิ พิธ ภั ณ ฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศู น ย์กลางของ
ศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ น
จานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา
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คริ สต์ ชม โบสถ์ เซนต์ บาร์ บารา St. Barbar Church โบสถ์ มังกร Snake Church และ โบสถ์
แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย นาท่านชม เมือง
คัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขาร่ องลึก เนินเขา
กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่ งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่ อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชน
เผ่ารุ่ นแรก ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า ดินแดนม้ าพันธุ์ดี ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ น
พื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวา
ที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้น
กระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดิ นภูเขาไฟไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จน
เกิ ดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม
และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า ปล่ องไฟนางฟ้ า
ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ ได้ ประกาศให้ พนื้ ทีม่ หัศจรรย์
แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี พิเศษ!! เข้ าชมบ้ านพักของมนุษย์
ถ้าพื้ น เมื อง Local Cave House ของชาวพื้ น เมื อ ง Cappadocia พร้ อ มดื่ ม ชา กาแฟ เนื่ อ งจาก
ธรรมเนี ยมของชาวเมื องตุรกี เมื่ อมี ผูม้ าเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น Welcome Drink เพื่ อ
แสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่ มีผูค้ น
อาศัยอยู่จริ งๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อ
สิ นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
20.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009
(ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

22.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน)

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
01.50 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง)

14.50 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***
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กำหนดกำรเดินทำง กุมภำพันธ์ -ตุลำคม 2562
รำคำ 36,900.- บำท / พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ 6,000 บำท
กุมภำพันธ์
พฤษภำคม
มิถุนำยน

09-16/23 ก.พ.-02 มี.ค./24 ก.พ.-03 มี.ค.
25 พ.ค.-01 มิ.ย.
01-08/02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/22-29
30มิ.ย.-07 ก.ค.

รำคำ 37,900.- บำท / พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ 7,000 บำท
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
กรกฎำคม
สิ งหำคม
ตุลำคม

02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/17-24/22-29/23-30
20-27
04-11/05-12/11-18/18-25
14-21
11-18
05-12/06-13/07-14/12-18

เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น จึงไม่ มรี ำคำสำหรับเด็ก
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ต้ องเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ ำนั้น

รำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ไม่ สำมำรถสะสมไมล์ ได้
ข้ อแนะนำบำงประกำรและต้ องแจ้ งให้ นักท่ องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตี ยง มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน 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)
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กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นำ้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วมถึง
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

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวมถึง
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 8 วัน รวมเท่ ำกับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ตุรกี ทรอย 8 วัน
กำรชำระเงิน

งวดที1่ : สำรองทีน่ ั่งมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชำระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

*** เมื่อท่ ำนชำระมัดจำแล้ว ไม่ สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ ทุกกรณี ***
หมายเหตุ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่ า 25 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้ องเพิม่ เงินท่ านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง 20-24 ท่าน จะต้ องเพิม่ เงินท่ านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
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▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บโดยสายการบิ น เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
Triple Room ขึ้นอยูก
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มี อุณ หภู มิ ต่ า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ โรงแรมระดับ 4-5 ดำว ที่ระบุ ไว้ ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่ เที ยบเท่ ำกับมำตรฐำนสำกล
ระดับของโรงแรมทีร่ ะบุน้นั เป็ นกำรจัดอันดับของกำรท่ องเทีย่ วประเทศตุรกี
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▪ ในช่ วงเทศกำล หรื อ ช่ วงที่ตรงกับวันหยุดสำคัญต่ ำงๆ โรงแรมบำงเมื องอำจจะเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ พัก
โรงแรม ณ เมืองใกล้ เคียง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่ จะถือขึ้นเครื่ องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้ อมที่ จะส าแดงต่อ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบิ น พลเรื อ นระหว่างประเทศ
ICAO

▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิ นจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ ยวบิ นจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
▪ รายการทัวร์ ที่ตอ้ งบิ นด้วยสายการบิ นภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน
▪ พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่
รวดเร็ ว ขอแนะนาว่าท่านสามารถนากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน
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