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 นําท่ านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์ กซิ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ ได้ )
เทียวชมดินแดนคาบเกียว 2 ทวีป
 เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิงใหญ่ทีสดุ ในเอเชีย
 ตืนตากับความอัศจรรย์ ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
 เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya Museum) ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 ชมของลํ าค่ าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ทียงิ ใหญ่
 ชมต้ นกําเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 ในเดือนเมษายน
(Option) ขึนบอลลูนชมภูมิทัศน์ คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพือชืนชมดินแดนทีมีภมู ิประเทศอันน่ าอัศจรรย์ ซึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
กําหนดการเดินทาง

วันที 8-15, 22-29 มี.ค. 61

39,900.-

วันที 15-22 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61

39,900.-

วันที 4-11, 11-18, 18-25 พ.ค., 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61

39,900.-

วันที 8-15, 15-22 มิ.ย. 61

39,900.รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทียง

คํา

1

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

2

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้ านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ

✈

O

O
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โรงแรมทีพัก
หรือ เทียบเท่ า
LE BLEU
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3

คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส

O

O

O

PAM THERMAL

4

ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย

O

O

O

RAMADA CAPPADOCIA

5

คัปปาโดเกีย – นครใต้ ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง – อิสตันบูล

O

O

✈

6

ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีนํ าเงิน – ฮาเยียโซเฟี ย
พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบําหน้ าท้ อง
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรื อบอสฟอรัส –
ตลาดแกรนด์บาร์ ซาร์ - ( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )

O

O

O

O

O

✈

อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

7
8

วันแรกของการเดินทาง
19.30 น.

RAMADA PLAZA
TEKSTIKLENT
RAMADA PLAZA
TEKSTIKLENT

กรุ งเทพฯ – อิสตันบูล

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S
ของสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวก

22.35 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเทียวบิน TK 65
***คณะเดินทางวันที 15-22 เม.ย. และ 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61 ออก
เดินทางเวลา 21.30 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 04.00 น. ***
***คณะเดินทางวันที 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และถึงอิสตันบูล
เวลา 04.00 น. ***
***คณะเดินทางตั งแต่ วันที 4 พ.ค. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางโดยเทียวบิน TK 69 เวลา
23.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. ***

วันทีสองของการเดินทาง
05.50 น.

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้ านพระแม่ มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ

เดินทางถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนั นนํา
คณะเดินทางสู่ อาคารผู้โดยสารในประเทศ
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08.00 น.

ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองอิชเมียร์ (Izmir) โดยเทียวบิน TK 2312
***คณะเดินทางตั งแต่วันที 15-22 เม.ย. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางโดยเทียวบิน TK
2310 เวลา 07.00 น. และถึงอิสเมียร์ เวลา 08.10 น. ****

09.10 น.

ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ นําท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที
ยิงใหญ่และงดงามจนกระทังจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิงใหญ่ทีสดุ ในเอเซีย” เมืองโบราณ
ทีสมบูรณ์ และมังคังทีสดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้ องสมุดเซลซุส (The Library of
Celsus) ห้ องสมุดแห่งนี มีทางเข้ า 3 ทาง โดยบริ เวณประตูทางเข้ ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์
ประดับอยู่ ได้ แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง
ความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั ง4 องค์นี เป็ นของจําลอง ส่วนของจริ งนักโบราณคดีชาวออสเตรี ยได้
นํากลับไปออสเตรี ยและตั งแสดงอยูท่ ีพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึงจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้ งทีใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี
มีลานแสดงตรงกลางแวดล้ อมด้ วยทีนังชมไล่ระดับขึ นไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้ งานได้ ดีอยู่และ
มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้ างเป็ นครั งคราว ห้ องอาบนํ า แบบโรมัน โบราณ (Roman
Bath) ทียงั คงเหลือร่ องรอยของห้ องอบไอนํ าให้ เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ชมโบสถ์ นักบุญเซนต์
จอห์ น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริ สต์ที ออกเดินทางเผยแพร่ ศาสนาไปทัว
ดิ น แดนอนาโตเลี ย หรื อ ประเทศตุ ร กี ใ นปั จจุ บั น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งเพอร์ กามั ม
(Pergamon) ตังอยูใ่ นบริ เวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้ านเหนือ
ของแม่นํ าไคซูส ซึงเป็ นเมืองโบราณของกรี กที มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึงมีสถานที
ท่องเทียวทีสาํ คัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนทีสงู เป็ นโครงสร้ างฐานในการ
ป้องกันเมืองของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึงผู้ตั งถินฐานในสมัยนั นมักเลือกทีสงู ซึงมักจะเป็ น
เนินเขาทีด้านหนึงเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเติบโตรุ่งเรื องอยูบ่ นที
ราบเบื องล่างทีรายล้ อมป้อมปราการเหล่านี โดยเมืองด้ านบน (upper town) จะเป็ นพื นที
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วิหารบูชาเทพเจ้ า สถานทีศกั ดิสทิ ธิ พระราชวังและพื นทีใช้ งานต่างสําหรับกษัตริ ย์และชนชั นสูง
เท่านั น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัวไปจะอยูใ่ นส่วนของเมืองด้ านล่าง
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน

บ่ าย

นําท่านเข้ าชบ้ านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึงเชือกันว่าเป็ นทีสดุ ท้ ายทีพระแม่
มารี มาอาศัยและสิ นพระชนม์ ในบ้ านหลังนี ถูกค้ นพบอย่างปาฏิหาริ ย์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมัน ชื อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 17741824 หลังจากนั น นําท่านเยียมชมโรงงานหนังชั นนําLeather Fashion House ให้ ท่านได้
อิสระเลือกซื อ เสื อหนังคุณภาพดี พร้ อมแบบดีไซน์ทีทนั สมัย

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
เข้ าสูท่ ีพกั โรงแรม LE BLEU หรือเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง
เช้ า

คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําท่านชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือ
ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึงเกิดจากนํ าแร่ ร้อนทีมแี ร่ ธาตุแคลเซียมคาร์ บอเนต มา
ตกตะกอนเกิดเป็ นลักษณะหน้ าผา ซ้ อนกันเป็ นชั นนํ าตก มีสีขาวคล้ ายกับสร้ างมาจากปุยฝ้ าย
ซึงนํ าแร่ ทีไหลลงมาแต่ละชั นจะแข็งเป็ นหินปูน ย้ อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย์ นํ าแร่ นี มีอณ
ุ หภูมิตั งแต่ประมาณ35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ
หรื อนํามาดืม เพราะเชือว่ามีคณ
ุ สมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ ออักเสบ ความดันโลหิตสูง
โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือว่านํ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้
สร้ างเมืองเฮียราโพลิสล้ อมรอบ ปั จจุบนั เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้ รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญ
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อืนๆ

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที บําบัดโรค ก่อตั งโดย
กษัตริ ย์ยเู มเนสที 1แห่งแพร์ กามุม ในปี 190 ก่อนคริ สต์กาล สถานทีแห่งนี มีแผ่นดินไหวเกิดขึ น
หลายครั งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนํ าทีศกั
สิทธิ ซึงปั จจุบัน ตั งอยู่ใ นปามุคคาเล สถานที สํา คัญ อืนๆ ได้ แ ก่ พิพิ ธภัณฑ์ ป ามุคคาเล โรง
อาบนํ าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
เข้ าสูท่ ีพกั โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่ า

วันทีสีของการเดทาง
เช้ า

ปามุคคาเล – คอนย่ า – พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา – คัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ า (Konya) ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั งยังเป็ นศูนย์กลางทีสําคัญของภูมิภาคแถบนี อีกด้ วย
ระหว่างทางให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพสองข้ างทางสบายๆที งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั ง
ทางของประเทศตุรกี ระหว่างทางแวะชม ”คาราวานสไลน์ ” ทีพกั กองคาราวานในอดีตของ
สุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั งอยูท่ ีหมูบ่ ้ านสุลต่านฮานี สร้ างโดยสุลต่านอาเลด
ดิน เคย์ โคบาท ราวศตวรรษที 13 ประตูทําด้ วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ น
สุเหร่า ส่วนบริ เวณอืนจัดเป็ นครัว ห้ องนํ า และห้ องนอน

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรื อสํานักลมวน เริ มก่อตั งขึ นในปี
ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึงเชือกันว่า ชายคนนี เป็ นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม
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หรื อเรี ยกได้ ว่าเป็ นผู้ชักชวนคนที นบั ถือศาสนาคริ สต์ให้ เปลียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี
พื นฐานอยู่บนความสัม พัน ธ์ ที ดีร ะหว่า งกัน หลังจากนั นออกเดินทางสู่เมื องคัป ปาโดเกี ย
(Cappadocia) ดินแดนทีมีภมู ิประเทศอันน่าอัศจรรย์ทีเกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหว่างทางท่าน
จะได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติทีแปลกตาสวยงามยิงนัก
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ชมระบําหน้ าท้ อง (Belly dance) และการแสดงพื นเมืองต่ างๆ ของตุรกีอนั ลือชือทีน่า
ตืนตาตืนใจ
เข้ าสูท่ ีพกั โรงแรม RAMADA CAPPADOCIA หรือเทียบเท่ า

วันทีห้าของการเดินทาง
เช้ า

คัปปาโดเกีย – นครใต้ ดนิ – พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ ง – อิสตันบูล

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** สําหรั บท่ านใดทีสนใจขึ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้ องออก
จากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ งทีหาชมได้
ยาก ใช้ เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง (ค่ าขึ นบอลลูนไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ราคา
US 200 ต่ อ 1 ท่ าน) ** นําท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชืนชมดินแดนทีมีภมู ิ
ประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟทีไหลออกมาปกคลุมพื นทีเป็ นบริ เวณกว้ าง แล้ ว
ทับถมเป็ นเวลาหลายล้ านปี เมือวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน
มาเรื อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิด
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เป็ นภูมิประเทศทีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดังสวรรค์บนดิน จนได้ ชือว่า “ดินแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้ า” และได้ รับการแต่งตั งจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แล้ วนําท่านชมนครใต้ ดิน (Underground City Derinkuyu or
Kaymakli) ซึงเป็ นทีหลบซ่อนจากการรุ กรานของข้ าศึกพร้ อมทั งยังมีระบบระบายอากาศและ
สภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ ต้ ดินพร้ อมสรรพ
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นํ า คณะออกเดิ น ทาง สู่ เ มื อ งเกอเรเม (Goreme) นํ า ท่ า นเยี ย มชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง
(Goreme Open-Air Museum) ซึงเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึงเป็ น
ความคิดของชาวคริ สต์ทีต้องการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถํ าเป็ นจํานวนมากเพือสร้ างโบสถ์
และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิอื นทีไม่เห็นด้ วยกับศาสนาคริ สต์ จากนั นนํา
ท่านเข้ าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos
Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้ เวลาท่านเลือกซื อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสูส่ นามบิน

20.05 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดย TK 2009

21.35 น.

ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากนั นนําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั
เข้ าสูท่ ีพกั โรงแรม RAMADA PLAZA TEKSTIKLENT หรือเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง

ฮิปโปโดม – สุเหร่ าสีนํ าเงิน – ฮาเยียโซเฟี ย

พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์ มาเก็ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่ านอาห์ เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือเรี ยกโบราณคือ
ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั งอยูห่ น้ าสุเหร่าสีนํ าเงิน เดิมปเ ็ นลานแข่งรถม้ าและศูนย์กลางเมือง
ในยุคไบแซนไทน์ นําชม สุเหร่ าสีนํ าเงิน (Blue Mosque) สถานทีศกั ดิสิทธิ ทางศาสนา ทีมี
ความสวยงามแห่งหนึง ชือนี ได้ มาจากกระเบื องเคลือบสีนํ าเงินทีใช้ ปูตลอดแนวฝาผนังด้ าน
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ใน และถูกสร้ างขึ นบนพื นทีซึงเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์ เหม็ตที
1 ค.ศ. 1609 ใช้ เวลาสร้ างทั งหมด 7 ปี จากนั นชมสุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย (Mosque of Hagia
Sophia) หรื อชือในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์
ของคริ สต์ศาสนา นิกายออร์ โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลียนเป็ นสุเหร่า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็ น
สิงก่อสร้ างทียิงใหญ่ทีสดุ แห่งหนึง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่
ทียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างทีดีทีสดุ ของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเข้ าชมอ่ างเก็บนํ าใต้ ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground
Cistern) ซึงเป็ นอุโมงค์เก็บนํ าทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ ในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ าได้ มากถึง
88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ นตั งแต่คริ สต์ศตวรรษที6 กว้ าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8
เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรี กต้ นสูงใหญ่คํ าเรี ยงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้ น และมีเสาต้ นทีเด่น
มากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ ท่านถ่ายรู ปและชมความงามใต้ ดินของอุโมงค์เก็บนํ าขนาดใหญ่
จากนั นนําท่านชมตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice Market) หรื อตลาดเครื องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื อของฝากได้ ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้ งอันขึ นชือของตุรกี อย่าง แอปริ คอท หรื อจะเป็ นถัวพิทาชิโอ ซึงมีให้ เลือกซื อมากมาย

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพื นเมือง
เข้ าสูท่ ีพกั โรงแรม RAMADA PLAZA TEKSTIKLENT หรือเทียบเท่ า
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วันทีเจ็ดของการเดินทาง พระราชวังโดลมาบาเช – ล่ องเรือบอสฟอรัส –
ตลาดแกรนด์ บาร์ ซาร์ – ( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป ) - สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั น นํ า ท่า นชมพระราชวั ง โดลมาบาเช

(Dolmabahce) ซึง ใช้ เวลาก่ อ สร้ างถึ ง 12

ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาด
ใหญ่นํ าหนักถึง 4.5 ตัน เครื องแก้ วเจียระไน และพรมทอผืนที ใหญ่ทีสดุ ในโลก จากนั นนําท่าน
ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึงเป็ นช่องแคบทีเชือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ ากับ
ทะเลมาร์ มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั งสิ น ประมาณ32 กิโลเมตร ความกว้ างตั งแต่
500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน
ทีนี นอกจากความ สวยงามแล้ ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ทีสําคัญยิงในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกด้ วย ขณะล่องเรื อท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็ น
พระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้ านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึงล้ วนแล้ วแต่สวยงาม
ตระการตาทั งสิ น
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึงในอดีตเคยเป็ นทีประทับของสุลต่าน
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แห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที ใช้ เก็บ
มหาสมบัติอนั ลํ าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื องลายครามจากจีน
หยก มรกต ทับทิม และเครื องทรงของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมี การปิ ดปรับปรุงบางส่วน
อาจจะทํ าให้ไม่ สามารถเข้าชมได้ท ังหมด) เดินทางสู่ ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรื อ
Covered Bazaar) หรื อ แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้ างครั งแรกใน
สมั ย สุ ล ต่ า นเมห์ เ ม็ ด ที 2 เมื อ ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี กิ น เนื อที ก ว่ า 2 แสนตารางเมตร
ประกอบด้ วยร้ านค้ ากว่า 4,000 ร้ าน ขายของสารพัด ตั งแต่ทองหยอง เครื องประดับ พรม
เครื องเงิน เครื องหนัง กระเบื อง เครื องทองแดง ทองเหลือง สินค้ าหัตถกรรม ของที ระลึก ฯลฯ
ทีนีเป็ นทีนิยมของนักท่องเที ยวเป็ นอย่างมาก ดังนั นจึงตั งราคาสินค้ าเอาไว้ ค่อนข้ างสูง ควร
ต่อรองราคาให้ มาก
คณะเดินทางในเดือน เมษายน จะพาท่ านเข้ าชมสวนดอกทิวลิป โดยยกเลิกการไป
ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรื อ Covered Bazaar) หรื อ แกรนด์ บาซาร์ (Grand
Bazaar) นําเข้ าชมสวนอีเมอร์ กัน (Emirgan Park) สวนสาธารณะทีสวยทีสุดและมี
ชือเสียงทีสุดของตุรกี สวนสาธารณะแห่ งนี จะใช้ เป็ น สถานทีจัดงาน เทศกาลดอกทิว
ลิป Tulip Festival 2018 ในเดือนเมษายน ของทุกปี โดยประเทศตุรกี เป็ นต้ นกําเนิ ด
ของดอกทิวลิป ให้ เวลาท่ านได้ อิสระกับการถ่ ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพันธุ์
นับเป็ นล้ าน ๆ ดอก ตามอัธยาศัย และ ชมความสวยงามของดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสี
ทีท่านจะชืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลาย
สีสันและไม้ ดอกนานาพันธุ์ทีบานสะพรังอยู่ในสวนสวย
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินอิสตันบูล
20.50 น.

ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยเทียวบินที TK64
***คณะเดินทางวันที 22-29 มี.ค., 15-22 เม.ย. และ 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61 ออกเดินทาง
เวลา 20.10 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลา 09.25 น. ***
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***คณะเดินทางวันที 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 ออกเดินทางเวลา 20.10 น. และถึงกรุ งเทพฯ
เวลา 09.40 น. ***
***คณะเดินทางตั งแต่ วันที 4 พ.ค. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา
01.25 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลา 15.00 น.***

วันทีแปดของการเดินทาง
09.45 น.

อิสตันบูล - กรุ งเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ขอสงวนสิทธิการย ้ายเมืองทีเข ้าพัก เช่น กรณีท ีเมืองนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข ้าพักเมืองทีใกล ้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทั งในกรณีทีท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมือท่ านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง
มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้
ท ังนีข ึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุสด
ุ วิส ัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
โดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําค ัญ

โปรแกรม : Best of Turkey 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ (TK)
พักระดับ 5 ดาว มาตรฐานตุรกี และบินภายใน 2 ขา
กําหนดวันเดินทาง:
8-15, 22-29 มี.ค. 61
15-22 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61 ( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )
4-11, 11-18, 18-25 พ.ค., 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61
8-15, 15-22 มิ.ย. 61
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อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

39,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้ อง (กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก)

39,900.-

พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

3,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
(กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก)
ในกรณีไม่ ใช้ ตัวเครืองบิน TK ลดท่ านละ
(ไฟท์ กรุ งเทพ – ตรุ กี และไฟท์ บินภายใน)
ชั นธุรกิจเพิมเงินจากราคาทัวร์ เริมต้ นทีท่านละ

39,900.-

(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมือทีนัง confirm เท่ านั น)

80,000.-

39,900.20,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทําวีซ่า
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครื องบินอินเตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ชั นประหยัด (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคา่ ใช้ จ่ายทีทางสายการบินกําหนด)
2. ค่าตัวเครื องบินภายในประเทศตุรกี ชั นประหยัด(Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ
3. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้ อมคนขับรถทีชํานาญเส้ นทาง
5. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานทีทอ่ งเทียวตามรายการ
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงือนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
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** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิมเติมกับทางบริ ษัท
ได้ **
- เบี ยประกันเริมต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี ยประกันเริมต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุตั งแต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
9. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทยของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิป)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีส ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ าหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว ,

ค่ากระเป๋ า

เดินทางหรื อของมีคา่ ทีสญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึ นราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิน,พนักงานขับรถ (30 ยูเอสดอลล่ าร์ )
6. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่ าร์ ต่ อคน ต่ อวัน : 8 x 3 = 24 ยูเอสดอลล่ าร์ ))

เงือนไขการจอง

1.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่ านั น

2.

ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน
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3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3.

เมือได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที

4.

หากท่ านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ น

5.

การยืนวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั นตอนการยืนวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทั งแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล(แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที

6.

หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั งหมด

เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผา
่ นการอนุม ัติวซ
ี า
่ หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา
่ ยทีเกิดขึนจริง
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ข้อมูลเพิมเติมเรืองต วั เครืองบินและทีน ง
ั บนเครืองบิน

1. ทางบริ ษัทได้ สาํ รองทีนังพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครื องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัวเครื องบิน ซึงมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
2. หากตัวเครื องบินทําการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึ น
จริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ทีจะนังต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น
ต้ องเป็ นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีทีเครื องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (นํ าหนักประมาณ20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ีมีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ทีนัง Long
leg ขึ นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทั งหมด
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่ายทั งหมด
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5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่ านขึ นไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื นทีเดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณียนื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที เกิดขึ นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื นวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื องบิน หรื อค่าตัวเครื องบิน (กรณีออกตัว
เครื องบินแล้ ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทั งหมด
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทั งหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก

1. เนื องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน
2. โรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน ซึงถ้ าเข้ าพัก 3 ท่ าน อาจมีความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื องจากโรงแรม
นั นไม่ สามารถจัดหาได้
3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียนหรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ า ซึงขึ นอยูก่ บั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําให้ ไม่สามรถหาห้ องพักได้ เพียงพอต่อคณะ อาจย้ ายไปพักในเมืองอืนแทน
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