กําหนดการเดินทาง
03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 25 มี.ค.-01เม.ย.
วันแรกของการเดินทาง
19.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิ สตันบูล-เมืองเนฟเชียร์

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน

ประตู

สายการบิ น เตอร์กิช แอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่ บ ริ ษทั ฯ

คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
23.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

(บินตรง)

วันที่สองของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
06.05 น.

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

07.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

08.55 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว
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
เที่ยง

โบสถ์มังกร

และ โบสถ์แอปเปิ้ ล
ให้ท่านได้ถา่ ยรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นําท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย
ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แ ปรสภาพเป็ น
หุ บเขาร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย

เป็ นชื่ อ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรก ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของตุ รกี เป็ นพื้น ที่ เกิ ดจากการระเบิ ดของภู เขาไฟเออซิ เยส และ ภู เขาไฟฮาซาน เมื่ อ
ประมาณ 3 ล้านปี ที่แ ล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถม
เป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส นํ้า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับ แสนนับ ล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โ ดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่
เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้ ื นที่ มหัศจรรย์
แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี พิ เศษ เข้าชม
บ้านพักของมนุษย์ถํ้าพื้ นเมื อง

ของชาวพื้นเมื อง

พร้อม

ดื่ ม ชา กาแฟ เนื่ อ งจากธรรมเนี ยมของชาวเมื อ งตุ ร กี เมื่ อ มี ผูม้ าเยี่ยมเยียนก็ จะมอบชา กาแฟ เป็ น

เพื่ อ แสดงถึ งนํ้าใ จและมิ ตรภาพระหว่างเพื่ อ นใ หม่ จากนั้ น อิ ส ระใ ห้ ท่ านได้
ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผคู ้ นอาศัยอยูจ่ ริ งๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน
คํ่า

เซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนําท่านชม
“โชว์ระบําหน้าท้อง” ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี

พักค้างคืน ที่

มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

!! หมายเหต ุ ในกรณีท่ีโรงแรมถํ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันสามของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
05.00 น.

เช้า

ท่านที่ส นใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่งั บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่า
ขึ้น บอลลูน ประมาณท่ า นละ 200 ดอลล่า สหรัฐ ในกรณี ท่ี ชํ าระเป็ นเงิ น สด และ 210
ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ท่ี ชําระด้วยบัต รเครดิ ต ) เจ้าหน้าที่ บ ริ ษ ทั บอลลูน รอรั บ ท่ าน เพื่ อ เปิ ด
ประสบการณ์ใ หม่ที่ไ ม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมี
ชั้นล่างที่ ลึกที่ สุ ดลึกถึง 85 เมตร เมื องใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ อ งทุ กอย่างทั้งห้องโ ถง ห้อ งนอน ห้องนํ้า

เที่ยง

ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า
เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ น
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ นอาณาจักรแห่ งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก
อนาโ ตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าํ ของประเทศ นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เดิ มเป็ นสถานที่นัก บวชในศาสนาอิส ลามใช้ส ําหรับทําสมาธิ

โ ดยการเดิ น

หมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ก่อนไปทําการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกาย
ก่อ นที่ จะไปหมุ นได้ ผูท้ ี่ มีส มาธิ มากตัวจะลอยขึ้ นเมื่ อ หมุ น ไปช่ วงเวลาหนึ่ ง ก่อ ตั้ง โ ดยเมฟลาน่ า เจ
ลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิส ลาม ส่ วนหนึ่ งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุ ส านของ เมฟลานา เจ
ลาเลดดิน รูมี

ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสด

ใน ภายในประดับ ประดาฝาผนังแบบมุ ส ลิ ม โ ดยใช้สี มากมายตระการตา และยังเป็ นสุ ส านสําหรั บ
คํ่า

ผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่
มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย

เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ต้ งั อยูร่ ิ มชายฝั่งทะเล
ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่ ง

เมดิเตอร์ เรเนี ยน

เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่ งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริ สตกาล สําหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ น
ที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้
การยกย่อ งว่าเป็ น “ริเวียร่าแห่ งตุรกี” ซึ่ งสถานที่ ท่องเที่ ยวภายในเมื อ งนั้นก็มีท้ งั ส่ วนที่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ที่อยูห่ ่างประมาณ 45 กิโ ลเมตร

ระหว่างทางนําท่านแวะชม เมืองแอสเพนโดส

นําท่านชม โ รงละครที่มีความยิ่งใหญ่

สัมผัส อย่างใกล้ชิด ซึ่ งมีความสวยงามและ

สามารถจุ ผูช้ มได้ป ระมาณ 20,000 คน มี เวที แ สดงด้านหลังที่ ถูก สร้ างขึ้ นหลายชั้นเหมื อ นกับ อพาร์ ต
เม้นท์ ที่มีห้องสําหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย นอกจากนั้นทางด้านซ้ายและด้านขวายังมี
ทางที่ยนื่ ออกไปเหมือนกับระเบียงที่ติดต่อกับที่นงั่ ผ่านชมโ บราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่
สามารถจุ ไ ด้ป ระมาณ 15,000 คน ซึ่ งมี เวที ที่ ส วยงาม ประดับ ตกแต่ งด้วยหิ น อ่อ นพร้ อ มด้วยภาพที่
แกะสลักอย่างงดงาม ด้านนอกยังแบ่งออกเป็ นสามส่ วนที่ประดับด้วยนํ้าพุ และยังมีซากโ บราณอื่น ๆ
เที่ยง

เช่น เสาที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามที่อยูบ่ นทางเดิน สถานที่ทาํ การค้าขาย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นําท่ านชมความสวยงามของ เมื อ งอั น ตาเลี ย
ชมความงดงามของอนุ ส าวรี ยโ์ บราณ
รวมถึงกําแพงเมือง ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ “ฮิ ดิรล์ ิค ทาวเวอร์”

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 นประตู ที่ 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
ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิ เตอร์เนี่ยน

เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า

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
หนึ่งประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่
มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมื องปามุคคาเล่
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็ นจํานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมื องปามุคคาเล่
คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย”

หมายถึง ปุยฝ้าย และ

หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ้าตกหิ นปูนสี ขาวที่ เกิดขึ้นจากธารนํ้าใต้ดินที่ มีอุณหภูมิป ระมาณ 35
องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัว

แข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อัน

เที่ยง

สวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใ ดเหมือน จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒ นธรรมในปี ค.ศ.
1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้าพุเกลือแร่ ร้อน
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
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

คํ่า

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่
มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิ สตันบูล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมื องคูซาดาซึ
ชมความสวยงามของ เมื องโบราณเอฟฟิ ซุส
อดีต เป็ นเมือ งหลวงแห่ งเอเชี ยของอาณาจักรโ รมัน ชม อาคารที่ เป็ นสัญลักษณ์
ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้องสมุดของเซลซุส
วิห ารแห่ ง จั ก รพรรดิ เฮเดรี ย น

และอาคารสําคัญอีก แห่ งคือ
สร้ างขึ้ น ถวายแด่ จัก รพรรดิ เฮเดรี ยน

ความโดเด่นของวิหารแห่ งนี้คืออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร

ซึ่ งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่

สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิ ดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโ บราณ แต่

เที่ยง

พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี

ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุ ดท้ายที่พระแม่

มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ใ นบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริ ย์ โ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ
แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช

เมื่ อ ปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขี ยน

บรรยายสถานที่ ไ ว้ใ นหนังสื ออย่างละเอียดราวกับ เห็ นด้วยตาตนเอง เมื่ อเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายาม
สื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั บ้านพระแม่มารี ไ ด้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้น
เดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณ
ด้านนอกของบ้าน มี ก๊อ กนํ้าสามก๊อ ก ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่าเป็ นก๊ อ กนํ้าที่ มี ค วามศัก ดิ์ สิท ธิ์ แทน
ความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ้าเป็ น กําแพงอธิ ษฐาน
ซึ่ งมีความเชื่ อว่าหากต้องการให้สิ่ งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้แ ล้ว
อธิ ษฐาน นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มี

คุณภาพที่สุ ด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น
อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน เมืองอิซเมียร์

20.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

21.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว
พักค้างคืน ณ โรงแรม

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ซึ่ งเป็ นช่องแคบขนาด

ใหญ่แ ละสองฝั่ งมี ความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาํ หน้าที่ เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโ รป และเอเชี ย เชื่ อ ม
ระหว่าง ทะเลดํ า

เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า

มี ความยาว 32

กิ โ ลเมตร ให้ท่ านได้ช มทิ วทัศน์ ท้ งั สองข้างที่ ส วยงามตระการตาของ ช่ อ งแคบบอสฟอรั ส ที่ เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่ส ําคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบ
เหล่านี้ นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่

เป็ นพระราชวังที่ส ะท้อน

ให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิล ปะผสมผสานของยุโ รปและตะวันออกที่ ไ ด้รับ การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่
คํานึ งถึงความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยูเ่ หนื อ
อ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส

ภายในประกอบด้วยห้อ งหับ ต่ าง ๆ และฮาเร็ ม

ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน

หมายเหต ุ

สําหรับกรป๊ ุ วันที่ 29ธ.ค.60-05ม.ค.61 จะไม่ได้เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่
เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้จะปิด วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี หลังจากที่ล่องเรือ
ช่องแคบบอสฟอรัสเสร็จแล้ว จะนําท่านช้อปป้ ิ งที่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ส่ งท้ายช่วงเช้าด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

หรื อตลาด

เครื่ อ งเทศ ท่านสามารถเลื อ กซื้ อ ของฝากได้ใ นราคาย่อ มเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ อ งประดับ ชาหรื อ กาแฟ
เที่ยง

รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโ อ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม
หรื อ สนามแข่งม้าโ บราณ มี เสาโ 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

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ 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 ช้ยามที่กรุ งอิส ตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง นําท่านชม พระราชวังทอปกาปิ
สร้ างขึ้ นในสมัยสุ ล ต่านเมห์ เมตที่ 2 และเปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ใ นปี ค.ศ. 1924
พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่ งห้องที่โ ด่งดังและเป็ นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บ
สมบัติ และวัตถุล้ าํ ค่ามากมาย โดยมีกริ ชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต
คํ่า

เป็ นไฮไลท์สาํ คัญเรี ยกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

01.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

วันที่แปดของการเดินทาง
14.50 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

***

กําหนดการเดินทาง
03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 25 มี.ค.-01เม.ย.

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาสําหรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรป๊ ุ เท่านัน้

ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว
เพิ่มเงินอีกท่านละ 7,000.- บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2560) **

ชัน้ ธ ุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริม
่ ต้นที่ท่านละ 90,000.- บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านัน้ )

ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรั บ ห้อ งพัก แบบ 3 เตี ยง มี บ ริ ก ารเฉพาะบางโ รงแรมเท่ านั้น กรณี เดิ น ทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน บริ ษ ทั ฯ ขอแนะนําให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นํา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง

(นํา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไ ลน์ส (นํา้ หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุใ นโปรแกรม, นํ้าดื่มบริ การบนรถ วันละ 2 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 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไ ทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม คลาสสิค ริเวียร่า ต ุรกี 8 วัน
การชําระเงิน

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

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม คลาสสิค ริเวียร่า ต ุรกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

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 4,000.- 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
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ใ ห้ไ ด้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง

 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาํ ระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 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 นทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ส ายการบินเรี ยกเก็บโ ดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่ส ามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดิ นทางต้องรอ
ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ
ได้เท่านั้น)
 ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโ ปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโ ดยไม่ไ ด้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโ รงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่(
) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(
) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโ รงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กันซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ไ ด้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมระดับ 5 ดาว มาตรฐานของประเทศต ุรกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล
 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
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (
) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ใ นกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโ ลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์แ ละเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไ ม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (
)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโ ดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึ งสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 รายการทัวร์ ที่ตอ้ งบิ นด้วยสายการบิ นภายในประเทศนํ้าหนัก ของกระเป๋ าอาจถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม่รับภาระค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน

