ราคาและวันเดินทาง
ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคา
39,999.-

ราคา
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

กรกฎาคม 65 09 - 16 ก.ค. / 25 ก.ค. - 01 ส.ค. / 27 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 65 06 - 13 ส.ค. 65

7,000.-

กาหนดการเดินทาง
วันที่
กาหนดการเดินทาง
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีนาเงิน – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ช้อปปิ้ง
2
ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า - ย่านบาลัท ชุมชนชาวยิวเก่า
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต 3
เมืองชานัคคาเล่
4

ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ

5

เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย

6

เมืองอิสปาร์ตา – หมู่บ้านคูยูชัก -เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ช้อปปิง้ อิสตันบูล กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

7
8

พักโรงแรม
GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
ตามมารตฐานตุรกี
PARION HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
ตามมารตฐานตุรกี
RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเท่า 5 ดาว
ตามมารตฐานตุรกี
PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
ตามมารตฐานตุรกี
UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถา

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

18.30 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 69 บินตรง (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

23.00 น.

วันที่ 2

เช้า

อิสตันบูล

ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีนาเงิน – เซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซ่า
- ย่านบาลัท ชุมชนชาวยิวเก่า
05.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้มีเวลาทาภารกิจ
ส่วนตัวหรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ ช
มุ่งหน้าทานอาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

นาท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสา
โอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดู
มาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนา
ท่านชม สุเหร่าสีนาเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้าเงินเป็น
เพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทาเป็นลายดอกไม้
ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่
ภายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญ ชวนเมื่ อ ถึ งเวลาที่ จ ะต้ อ งท าพิ ธี ล ะหมาด
Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนาท่านเดินต่อไปชม
สถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์
ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาท่านชม พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวัง
ทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้ามประดับ
ด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สาคัญต่อด้วยการพาไป ย่านช้อปปิ้ง ตลาด Grand Bazaar ท่านสามารถเลือกซื้อ
ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

จากนั้นนาท่านสัมผัสบรรยากาศใหม่ที่เทรนด์กาลังมาแรงสุด ๆ กับ
การชมเมื อ งอิ ส ตั น บู ล ในรู ป แบบสไตล์ เ มื อ งเก่ า ย่ า น Fener &
Balat เป็นชุมชนชาวยิว เก่าแก่กว่า 100 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
เก่าของกรุงอิสตันบูล ซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ในบริเวณส่วนที่เป็นฝั่งยุโรป
ชาวยิ ว ส่ ว นใหญ่ จ ะสร้ า งบ้ า นตามแนวสั น เขาเล่ น ระดั บ อย่ า งมี
เอกลักษณ์ ตัวอาคารเองก็ดูคลาสสิคในแบบตึกเก่าแก่ และที่สาคัญ
ยังแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสสะดุดตาน่ามองมิใช่น้อย จนทาให้เกิด
เป็นมุมถ่ายรูป ชิค ชิค เก๋ เก๋ ถูกใจบรรดา หนุ่ม สาว และช่างภาพ
เป็นอันมาก บอกได้คาเดียวว่าถูกใจใช่เลย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักค้างคืน ที่ GOLDEN TULIP HOTEL 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่ 3

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือไปตามช่องแคบบอสฟอรัส
Cruise Along the Bosphorus ซึ่ ง เ ป็ น
ช่ อ งแคบขนาดใหญ่ แ ละสองฝั่ ง มี ค วาม
สวยงามมาก ช่องแคบนี้ทาหน้าที่เป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเล
ดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า
Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร
ให้ ท่ า นได้ ชมทิ ว ทั ศ น์ ทั้ งสองข้ า งที่ ส วยงาม
ตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่
ตามช่องแคบเหล่านี้

จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและ
ทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม
และไม่คานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอส
ฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก
4.5 ตัน

เที่ยง
ค่า

ส่ งท้ า ยครึ่ งวั นช่ ว งเช้ าด้ว ยการน าท่า นสู่ ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ ต Spice
Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิ
คอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่เมืองชานัคคาเล่Canakkale ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ PARION HOTEL 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่ 4

ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of
Troy อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเอง
อีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็น
สถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สาคัญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลก
ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้
ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

ค่า

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่สาคัญ
ทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ RAMADA SUITES KUSADASI 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่ 5

เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์
ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of
Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000
คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น นาท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์
ผลิตเสือหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace ,
Prada , Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็น
อีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมาก นาท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale
คาว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้าตก
หินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณ
ที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะ
กันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี
ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่ ) เมืองแห่งน้าพุเกลือแร่ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้า
เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามา
ดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว
โรมันเชื่อว่าน้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้

ค่า

รับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ PAM THERMAL HOTEL 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่ 6

เมืองอิสปาร์ตา – หมู่บ้านคูยูชัก - เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสปาร์ตา (Isparta) เป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งดอก กุหลาบ” เนื่องจากเมืองแห่งนี้ปลูกดอกกุหลาบส่งออก
ให้กับประเทศฝรั่งเศส เพื่อผลิต น้าหอม นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคูยูชัก (Kuyucak Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ห้อม ล้อมไปด้วยสี
ม่วงสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ นาท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Farm) พร้อมบานสะพรั่งสวยงามเต็มที่ในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน ถึงต้น เดือนสิงหาคม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ) ซึ่งบริเวณเมืองนี้ เป็นพื้นที่ลุ่มสลับกับ ภูเขารายล้อม จึง มีพื้นที่ในการ
ปลูกดอกไม้ ผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมากมาย ให้ท่านได้ อิสระได้เก็บภาพบรรยากาศสวยงามภายในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ตามอัธยาศรัย

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง
236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้
ท่านได้แวะพัก เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานที่
พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้าท้อ ง” Belly Dance ประกอบดนตรี
ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ โรงแรมถา
!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถาเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันที่ 7

นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

05.00 น.

สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม
(ทัวร์นั่งบอลูนนีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึนบอลลูนประมาณท่านละ 250 USD ในกรณีที่ชาระเป็นเงินสด และ 270 USD ในกรณีที่
ชาระด้วยบัตรเครดิต)
เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
* ( สาหรับท่านที่ไม่ได้ซือทัวร์ขึนบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมชี ั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมือง
ใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่า
ลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล
Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย นาท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาล
กระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย
ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รู ป ทรง ดู ป ระหนึ่ ง ดิ น แดนในเทพ
นิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า
ปล่ อ งไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985
ยู เ น ส โ ก้ ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ พื น ที่
มหัศจรรย์แห่งนีเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แ ละวั ฒนธรรมแห่ ง แรก
ของตุ ร กี จากนั้ น ให้ ท่ า นได้ แ วะชม
โรงงานทอพรม และ โรงงาน

21.50 น.

เซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 2009 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่ 8

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร

01.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง)

15.25 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

20.25 น.

END OF SERVICE
เนื่องจากราคานีเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสาหรับเด็ก
เนื่องจากราคานีเป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านัน
ราคานีเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนาให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะ
สะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม)
อัตราค่าบริการนีรวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ,คนขับรถ ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย รวมทังหมด 80 USD / ท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาวัคซีน พาสปอร์ต Vaccine Passport

เงื่อนไขการจองทัวร์ ลาเวนเดอร์ตุรกี 8 วัน
การชาระเงิน
งวดที่ 1: สารองที่นั่งมัดจาท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที่ 2: ชาระส่วนที่เหลือทังหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
*** กรณีรัฐบาลห้ามเดินทางไปต่างประเทศ สามารถรับเงินมัดจาคืนได้ ***
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ
เดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้ วง
ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียก
เก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กาหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้
เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดิ นทางแน่นอน
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ย วข้องกับตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของ
ห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่ส ามารถจัด
ห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัด
อันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี
 ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดสาคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึนเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ
ใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครือ่ ง
ได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิด ปากถุงโดย
เด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 ส าหรั บน้ าหนัก ของสัมภาระที่ ทางสายการบิ นอนุญาตให้โหลดใต้ท้อ งเครื่องบิ นคื อ 20 กิ โ ลกรัม (ส าหรั บผู้โ ดยสารชั้ น ประหยัด / Economy Class
Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้าหนักกระเป๋าเดินทาง
เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 รายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้าหนักของกระเป๋าอาจถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ ละสายการ
บินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนัน ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่รวดเร็ว ขอแนะนาว่าท่านสามารถ
นากระเป๋าขึนห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้ หน้า
ห้องพักของท่าน

