กําหนดการเดินทาง

ตลอดเดือน เมษายน 2561

ราคา 39,900.- บาท
30 มี.ค.-08 เม.ย./01-10 เม.ย./19-28 เม.ย./22 เม.ย.-01 พ.ค.
26เม.ย.-05พ.ค./29เม.ย.-08พ.ค.

ราคา 41,900.- บาท
06-15 เม.ย.(ตัดกรป๊ ุ ) / 27 เม.ย.-06 พ.ค.(ตัดกรป๊ ุ )

ราคา 43,900.- บาท
08-17 เม.ย. (ตัดกรป๊ ุ ) / 13-22 เม.ย.
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน

ประตู  สายการบิน

เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
09.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

14.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน

18.30 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านสู่ ที่พกั
พักค้างคืน ณ โรงแรม

เที่ยวบินที่
เที่ยวบินที่
หรื อเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีนาํ้ เงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บนํา้ ใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ -เข้าชมสวนดอกทิวลิป-ช้อปปิ้ ง แบรนด์เนม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม
หรื อ สนามแข่งม้าโ บราณ มีเสาโ อเบลิส ค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่ วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี
ค่ายิง่ จากนั้นนําท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน

ที่มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ าํ เงินเป็ นเพราะเขาใช้

กระเบื้องสี น้ าํ เงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทําเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป
เอกลัก ษณ์ เด่ น อี ก อย่างแต่อ ยู่ภายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญชวนเมื่ อ ถึ งเวลาที่ จะต้อ งทําพิ ธีล ะหมาด
6 หอ เท่ากับ สุ เหร่ าที่ นครเมกกะ จากนั้นนําท่านเดินต่อไปชมสถานที่ ซ่ ึ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย

ปัจจุบนั เป็ นที่

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุส ลิม ในอดีตโ บสถ์แ ห่ งนี้ เป็ นโ บสถ์ทางศาสนาคริ ส ต์ ภายในมีเสางามคํ้าที่
สลักอย่างวิจิตร และประดับ ไว้งดงาม 108 ต้น ส่ ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน
สร้ า งขึ้ นใ นสมัยจัก รพรรดิ จัส ติ น เนี ยน ใ นปี ค.ศ. 532 เพื่ อ เป็ นที่ เก็ บ นํ้าสํ า หรั บ ใ ช้ใ น
พระราชวัง สํารองไว้ใ ช้ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง

เที่ยง

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นํ า ท่ า นชม พระราชวั ง ทอปกาปึ
สร้ า งขึ้ นใ นสมัยสุ ลต่ า นเมห์ เมตที่ 2
เปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ใ นปี ค.ศ. 1924 พิ พิ ธภัณ ฑ์พ ระราชวังทอปกาปิ ห้อ งที่ โ ด่งดังและเป็ นที่
สนใจคื อ ห้อ งท้อ งพระคลังอันเป็ นที่ เก็บ สมบัติ และวัตถุล้ าํ ค่ามากมาย โ ดยมี ก ริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้าม
ประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่ส ําคัญ นําท่านเข้าชมภายใน อี เมอร์กนั
พาร์ค
สวนสาธารณะที่สวยที่สดุ และมีช่ือเสียงที่สดุ ของตุรกี โดยที่ตลอด
เดื อ น เมษายน ของทุ ก ปี สวนสาธารณะแห่ งนี้ จะใช้เป็ น สถานที่ จัด งาน เทศกาลดอกทิ วลิ ป
โ ดยแท้จริ งแล้ว ประเทศตุรกี เป็ นต้นกําเนิดดอกทิวลิปของโลก คน
ส่ วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็ นประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ให้ท่านได้อิส ระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี
หลายสายพันธุ์ นับเป็ นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย ส่ งท้ายช่วงบ่ายด้วยการนําท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง ช้
อปปิ้ ง
ช่ วงบ่ ายวัน นี้ ถือ ว่าเป็ นสวรรค์ของนัก ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์เนมตัวจริ ง กับ
แหล่งช้อปปิ้ งที่ใ หญ่ที่สุด หรู หราที่สุด พร้อมเป็ นห้างที่รวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมที่มากที่สุด ให้ท่านได้
เลื อ ก ช้ อ ป ปิ้ งอ ย่ า งจุ ใ จ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น
และแบรนด์ ชั้นนําอีกมากมาย ชั้นล่างของห้างก็มีร้านอาหารหรู หรามากมาย หรื อจะเลือก
เป็ นอาหาร
ก็ มีห ลากหลายใ ห้ ท่ า นเลื อ ก เช่ น
ร้ า น
ไอศกรี มต่าง ๆ สิ่งที่ ตอ้ งควรระวัง ห้าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืมนึกถึงนํ้าหนักกระเป๋ าขากลับ
ต้องไม่เกิน 20 กิโ ลกรัม, ห้าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืม เวลาที่นดั หมายไว้, ห้าม พูดว่าครั้งแรกนึ กว่า
ให้เวลาช้อปปิ้ งนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลับกลายเป็ นให้เวลาช้อปปิ้ งน้อยเกินไปยังซื้ อสิ นค้า
ที่อยากได้ไ ม่ครบเลย สําหรับร้านอาหารบางร้านรับชําระเงินค่าอาหารด้วยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพราะฉะนั้น
ท่านจะต้องมีเงิน ลีร่า ติดตัวไว้ดว้ ย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักค้างคืน ณ โรงแรม
หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
ช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่ าน ล่ อ งเรื อ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส

ซึ่ งเป็ นช่ อ ง

แคบขนาดใหญ่ แ ละสองฝั่ งมี ความสวยงามมาก ช่อ งแคบนี้ ทาํ หน้าที่ เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโ รป และ
เอเชี ย เชื่ อ มระหว่าง ทะเลดํ า

เข้ากับ ทะเลมาร์ม าร่ า

มี

ความยาว 32 กิโ ลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่

เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่ส าํ คัญยิง่ ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่อง
แคบเหล่านี้ นําท่ านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่

เป็ นพระราชวังที่

สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อ สร้ างทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิล ปะผสมผสานของยุโ รปและตะวันออกที่ ไ ด้รับ การตกแต่งอย่างสวยงาม
และไม่คาํ นึงถึงความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่
เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส

ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม

ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน ส่ งท้ายช่วงเช้าด้วยการ
นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถ

เลือกซื้ อของฝากได้ใ นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
เที่ยง

คํ่า

เลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโ อ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางโ ดยรถโ ค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอี เซียบัท
(ระยะทาง 307 กิโ ลเมตร ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ 4.20 ชั่วโ มง) เป็ นเมื อ งเล็ก ๆ ที่ อ ยู่บ ริ เวณท่ าเรื อ ที่ จะข้ามฟากสู่ เมื อ งชานัคคาเล่
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรื อน
ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรื อ ณ เมืองอีเซี ยบัทแล้ว นําท่านข้ามฟากสู่
เมืองชานัคคาเล่
(ใช้เวลานัง่ เรื อ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์มาร่ า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่
หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ กรุงทรอย
ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย

อัน

โ ด่งดัง เป็ นหนึ่ งในอาวุธยุทโ ธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โ ลกที่ ห ลงใหลในมหากาพย์อี เลี ยดได้เห็ น ด้วยตาของตนเองอี ก ด้วย ได้เวลาพอสมควรนําท่ านออก
เที่ยง

เดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม
เป็ นสถานที่ต้ งั ของโบราณสถานที่สาํ คัญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส
ซึ่ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ งดินแดน
ในเทพนิ ยายมี โรงละครที่ ชันที่ สุดในโลกซึ่ งจุผูช้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ โ บราณ
สถานที่มีความสวยงาม และรู ้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโ บราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บ
ไว้เป็ นที่ ระลึ ก ได้ตามอัธยาศัย นําท่ านออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งคูซ าดาซึ

คํ่า

(ระยะทาง 199

กิโ ลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่
หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเดิ น ท่ านสู่ เมื อ งโบราณเอฟฟิ ซุส

อดี ต เป็ นเมื อ งหลวงแห่ งเอเชี ยของ

อาณาจักรโ รมัน ชม อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้องสมุดของเซลซุส
และอาคารสําคัญอีกแห่ งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโ ดเด่นของวิหารแห่ งนี้ คืออยูใ่ นสภาพที่ส มบูรณ์มาก จากนั้น
ปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร

ซึ่ งสร้าง

โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากร
เที่ยง

ในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี
ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุ ดท้ายที่พระแม่
มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ใ นบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน
ชื่อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช

เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยายสถานที่ ไ ว้ใ นหนังสื ออย่างละเอียดราวกับ เห็ นด้วยตาตนเอง เมื่ อเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายาม
สื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารี ไ ด้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐ
ชั้นเดี ยว ภายในมี รูป ปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โ ป๊ ป เบเนดิ ก ส์ ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือ นที่ นี่
บริ เวณด้านนอกของบ้าน มี ก๊อ กนํ้าสามก๊อ ก ที่ มี ความเชื่อ ว่าเป็ นก๊ อ กนํ้าที่ มี ความศักดิ์ สิท ธิ์
แทนความเชื่ อ ในเรื่ อ ง สุข ภาพ ความรํ่ า รวย และความรัก ถัดจากก๊ อ กนํ้าเป็ น กํ า แพง
อธิ ษฐาน ซึ่ งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่ งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไป
ผูกไว้ แล้วอธิ ษฐาน นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิต
หนังที่ มีคุณภาพที่ สุ ด อีก ทั้งยังผลิ ตเสื้ อ หนังส่ งให้ก บั แบรนด์ดงั ในอิ ตาลี เช่น
อิส ระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปา
(ระยะทางประมาณ 189 กิโ ลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โ มง) เป็ น

มุคคาเล่

อีกหนึ่ งเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจํานวนมาก นําท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ณ เมื องปามุคคาเล่
ฝ้าย”

คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย

หมายถึง ปุยฝ้าย และ

หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ้าตกหิ นปูนสี ขาวที่ เกิดขึ้ น

จากธารนํ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสม
อยูใ่ นปริ มาณที่สู งมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้น
ขึ้ นมาเหนื อ ผิวดิ น และทําปฏิ กิ ริยาจับ ตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิ
ประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใ ด
เหมื อน จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง

คํ่า

แห่งนํ้าพุเกลือแร่ ร้อน
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่
หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งนํ้าพุเกลือแร่ ร้อน นําท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้าง
ใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนํ้า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและนํ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ
เมฆหรื อปุยฝ้าย นํ้าแร่ ที่ไ หลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
นํ้าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติใ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโ ลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต

เที่ยง

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย
(ระยะทางประมาณ 220 กิโ ลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ป ระมาณ 4 ชั่ ว โ มง) เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ยวชายท ะเลที่ ตั้ งอยู่ ริ มชายฝั่ ง ทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน
ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่งเมือง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งสามารถย้อนกลับ ไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริ ส ตกาล สําหรับ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนที่
ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การ
ยกย่อ งว่าเป็ น “ริ เวีย ร่ า แห่ ง ตุร กี ” ซึ่ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวภายใ นเมื อ งนั้น ก็มีท้ ังส่ วนที่ เป็ นแหล่ ง

คํ่า

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่
หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน-เมืองคอนย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านชมความสวยงามของ เมื อ งอั น ตาเลี ย
รวมถึงกําแพงเมือง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ฮิ ดิรล์ ิค ทาวเวอร์”

ชมความงดงามของอนุ ส าวรี ยโ์ บราณ
อีกหนึ่ งหอคอยที่ มี

ความสําคัญ ซึ่ งสร้างขึ้นจากหิ นสี น้ าํ ตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการ หรื อ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค
ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็ นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
แห่งหนึ่ งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนําท่าน
สู่ ประตูเฮเดรี ย น

ประตู ชัยซึ่ งสร้ างขึ้ น ตามชื่ อ ของจัก รพรรดิ โ รมัน เฮเดรี ยน
ในช่ วงศตวรรษที่ 2โ ดยประตูน้ ัน ถูก สร้ างขึ้ น ในรู ป แบบทรงโ ค้ง

จํานวน 3 ประตู ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นประตูที่ ส วยที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของประเทศตุรกี อี ก ด้วย จากนั้นนําท่านชม
ท่ าเรือโบราณ

ซึ่ งปั จจุบนั ท่าเรื อแห่ งนี้ ไ ด้ถูกปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ส ําคัญ

สําหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่ าวที่เป็ น
เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า

ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิ เตอร์เนี่ยน

แห่ งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัส อย่างใกล้ชิดโ ดยการล่องเรื อที่ตกแต่งคล้ายกับเรื อโ จรสลัด เรื อจะพาท่าน
ลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโ รงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรี ยงรายอยูต่ ามหน้าผา และที่พลาดไม่ไ ด้เรื อ
จะพาท่านล่องไปชมนํ้าตกที่ไ หลจากหน้าผาไหลลงสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่
ซึ่ งแตกต่างจากนํ้าตกทัว่ ๆ ไปในเมื องไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ นลําธารนํ้า นับว่าเป็ นอีก
เที่ยง

หนึ่งประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส
ที่อยูห่ ่างประมาณ 45 กิโ ลเมตร นําท่านชม
โ รงละครที่ มีความยิ่งใหญ่

สัมผัส อย่างใกล้ชิด ซึ่ งมีความสวยงามและสามารถจุ

ผูช้ มได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลังที่ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นเหมือนกับอพาร์ ตเม้นท์ ที่มีหอ้ ง
สําหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย นอกจากนั้นทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางที่ยนื่ ออกไป
เหมื อ นกับ ระเบี ยงที่ ติดต่อ กับ ที่ นั่ง ผ่านชมโ บราณสถาน ความสวยงามของโ รงละครที่ ส ามารถจุ ไ ด้
ประมาณ 15,000 คน ซึ่ งมี เวที ที่ส วยงาม ประดับ ตกแต่งด้วยหิ นอ่อ นพร้ อ มด้วยภาพที่ แ กะสลัก อย่าง
งดงาม ด้านนอกยังแบ่งออกเป็ นสามส่ วนที่ ประดับ ด้วยนํ้าพุ และยังมีซากโ บราณอื่น ๆ เช่น เสาที่ ถูก
ตกแต่งอย่างสวยงามที่ อ ยู่บ นทางเดิ น สถานที่ ทาํ การค้าขาย จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เมื องคอนย่า
ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลาง

ที่ส าํ คัญของภูมิภาคแถบนี้ อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสอง
คํ่า

ฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่
หรื อเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบําหน้าท้อง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย
(ระยะทาง 236 กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง
ป ระมาณ 3.20 ชั่ ว โ มง) ระห ว่ า งท างใ ห้ ท่ าน ไ ด้ แ วะพั ก เป ลี่ ยน อิ ริ ยาบ ถด้ ว ยก ารเข้ า ช ม

เที่ยง

สถานที่พกั แรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยงิ่ ใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมี
ชั้นล่างที่ ลึกที่ สุ ดลึกถึง 85 เมตร เมื องใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ อ งทุกอย่างทั้งห้องโ ถง ห้อ งนอน ห้องนํ้า
ห้อ งถนอมอาหาร ห้อ งครั ว ห้อ งอาหาร โ บสถ์ ทางหนี ฉุ ก เฉิ น ฯลฯ ท่ านชม เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย

ดินแดนที่ มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แ ปรสภาพเป็ นหุ บ เขาร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ น
และเสารู ป ทรงต่ าง ๆ ที่ งดงาม คั ป ปาโดเกี ย

เป็ นชื่ อ เก่ าแก่ ภาษาฮิ ตไทต์ แปลว่า

ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ท างตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่ เกิ ดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเออซิ เยส
และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่ อ ประมาณ 3 ล้านปี ที่ แ ล้ว เถ้าลาวาที่ พ่น ออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล
กระจายทัว่ บริ เวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส นํ้า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะ
กร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ า
พิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนใน
เทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศ
ให้พ้ ื นที่ มหัศจรรย์แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี
จากนั้นให้ท่านได้แ วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิส ระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและ
คํ่า

ของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนําท่านชม “ระบําหน้าท้อง”
ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่

หรื อเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง

เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงเทพมหานคร

05.00 น.

สําหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ข้นึ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม

เช้า

(ทัวร์น่ ังบอลลนนี้ไม่ ได้รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 200 ดอลล่า
สหรัฐ ในกรณี ท่ี ชํ า ระเป็ นเงิ น สด และ 210 ดอลล่ า สหรัฐ ในกรณี ท่ี ชํ า ระด้ว ยบั ต ร
เครดิต) เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใ หม่ที่ไ ม่ควรพลาด
(สําหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ ือ ทัวร์ข้นึ บอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม พิ พิธภัณ ฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

ซึ่ งเป็ นศูนย์ก ลาง

ของศาสนาคริ ส ต์ใ นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ ส ต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโ ดยการขุดถํ้า
เป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโ บสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไ ม่เห็ นด้วยกับ
ศาสนาคริ ส ต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา
บ่าย

โบสถ์มังกร

และ โบสถ์แอปเปิ้ ล
ให้ท่านได้ถา่ ยรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พิ เศษ

เข้า ชมบ้า นพั ก ของมนุ ษ ย์ถํ้ า พื้ นเมื อ ง

ของชาวพื้ น เมื อ ง

พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่ องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผมู ้ าเยีย่ มเยียนก็จะมอบ
ชา กาแฟ เป็ น

เพื่อแสดงถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้

ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผคู ้ นอาศัยอยูจ่ ริ งๆ นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน ณ กรุงอังคาร่า
21:20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน

เที่ยวบินที่

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพมหานคร

01:00 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน

12.40 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

เที่ยวบินที่
***

กําหนดการเดินทาง

ตลอดเดือน เมษายน 2561

ราคา 39,900.- บาท
30 มี.ค.-08 เม.ย./01-10 เม.ย./19-28 เม.ย./22 เม.ย.-01 พ.ค.
26เม.ย.-05พ.ค./29เม.ย.-08พ.ค.

ราคา 41,900.- บาท
06-15 เม.ย. / 27 เม.ย.-06 พ.ค.

ราคา 43,900.- บาท
08-17 เม.ย. (ตัดกรป๊ ุ ) / 13-22 เม.ย.
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาสําหรับเด็ก
ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงิน ดังนี้
เดินทางเดือน เมษายน 2561 เพิ่มเงินอีกท่านละ 9,000.- บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560) **

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว

(นํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอายเุ กิน 85 ปี) ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พัก

ห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุใ นโปรแกรม, นํ้าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไ กด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไ ม่ไ ด้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ากับ 45 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไ ทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่า-ทิวลิป ต ุรกี 10 วัน
การชําระเงิน

งวดที่  สํ ารองทีน่ ั่งมัดจําท่ านละ .‐ บาท ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง
งวดที่  ชําระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่า-ทิวลิป ต ุรกี 10 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ท่ีมีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รั ก ษาผลประโ ยชน์ ของผูเ้ ดิ น ทางไว้ใ ห้ไ ด้มากที่ สุ ดเนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับ บริ ษ ทั
ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่ส ามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่
ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโ ดยปกตินัก ท่อ งเที่ ยวใช้ห นังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถทํา
ได้ ทุกกรณี
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่

สามารถคืนเงินท่านได้ใ นทุกรณี

โรงแรมและห้อง
 ห้อ งพัก ในโ รงแรมเป็ นแบบห้อ งพัก คู่
ในกรณี ที่ท่านมี ความประสงค์จะพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ไ ด้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โ รงแรมหลายแห่ งในยุโ รปจะไม่ มีเครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ใ นแถบที่ มีอุ ณ หภู มิต่ าํ เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ ร ะบ ไุ ว้ในโปรแกรมการเดิ น ทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่ เที่ ย วเท่ า กับ
มาตรฐาน 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบ ุนัน้ เป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศต ุรกี
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ
เป็ นผลให้ค่าโ รงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

