TURKEYพาแม่เทียว 8วัน5คืน
เทียวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว !!!!!!!!
โดยสายการบินประจําชาติ TURKISH AIRLINES [TK]
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เทียง

คํา

โรงแรมทีพัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

-

-

-

-

2

อิสตันบูล-จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์
โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

/

/

/

IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
CANAKKALE

3

เมืองชานั คคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จาํ ลอง-เมืองเปอร์กามัมนั งเคเบิลคาร์(รวมค่าเคเบิลคาร์)-วิหารเทพีอาร์เทมิส

/

/

/

ROYAL PALACE HOTEL หรือ
เทียบเท่า KUSADASI

4

บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–
ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส

/

/

/

NINOVA THERMAL HOTEL
หรือเทียบเท่าPAMUKKALE

5

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสือหรือพิพิธภัณฑ์เมฟ
ลาน่ า-เมืองคัปปาโดเกีย** พิเศษ ! โชว์ระบําหน้าท้อง

/

/

/

UCHISAR CAVE HOTEL หรือ
เทียบเท่า CAPPADOCIA

6

OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า

/

/

/

TURIST HOTEL หรือ
เทียบเท่า ANKARA

7

อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดล
มาบาเช่

/

/

-

-

8

กรุงเทพฯ

-

-

-

-

ข้อแนะนําประกอบการตัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์ คัดสรรสถานทีท่องเทียวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นกลับทางเดิมทําให้ไม่เสียเวลา
 บินโดยสายการบินประจําชาติ TURKISH AIRLINES ไม่เสียเวลาเปลียนเครืองนํ าหนั กกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 โปรแกรมนี เหมาะกับผูค้ นทุกเพศทุกวัย รวบรวมสถานทีเทียวชือดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาทปุย
ฝ้ าย,คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิ ยาย,Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีนําเงิน,พระราชวังทอปกาปึ , นั งเคเบิลคาร์ ไว้
ในโปรแกรมเดียว
 รถทีนั งเป็ นรถบัสขนาดใหญ่ 44 ทีนั ง มี WIFI บนบัส+หน้าจอ LCD ทุกทีนั ง
 โรงแรมทีพักเป็ นระดับ 4-5 ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถาํ 1 คืน
 พิเศษ ชมโชว์ระบําหน้าท้อง ต้นตํารับตุรกีแท้

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล
20.00 น.

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชนั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาท์เตอร์U ประตูที 9
สายการบิน TURKISH AIRLINE เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทียวบินที TK69 (ใช้
23.00 น.
เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
วันทีสอง
อิสตันบูล-จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
(B/L/D)
05.20 น.
เดินทางถึง สนามบินอะตาเติรก์ ประเทศตุรกี นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูลเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุรกี เป็ นเมืองสําคัญเพียงเมือง
เดียวในโลกทีตังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย นํ าทุกท่านสู่ จัตุรสั สุลต่านอะห์เมตหรือ
ฮิ ปโปโดรมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเทียวเมืองเก่า สร้างขึนในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพือใช้เป็ นทีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึนตรงกลางเป็ นทีตังแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึงส่วน
ใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีแห่งนี ใช้เป็ นทีจัดงานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือ
เพียงพืนทีลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึงเป็ นทีตังของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาทีสร้างในอียิปต์
เพือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที 3 ถูกนํ ากลับมาไว้ทีอิสตันบูลเสาต้นทีสอง คือ เสางู และเสาต้นทีสาม คือ
เสาคอนสแตนตินที 7 จากนั นไม่ไกลนํ าทุกท่านเข้าชม สุเหร่าสีนาเงิ
ํ น หรือ Blue Mosque ถือเป็ น
สุเหร่าทีมีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวม
เอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดังเดิม เป็ นมัสยิดทีใหญ่ทีสุด
ในตุรกี สามารถจุคนได้ถึงแสนคน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดย
ตังชือจากสุลต่านทีเป็ นคนสร้างซึงก็คือ Sultan Ahmed นั นเอง
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

จากนั นนํ าทุกท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟี ย(Saint Sophia)หรือโบสถ์ฮาเจียโซเฟี ย1 ใน 7 สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางปั จจุบนั เป็ นทีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็ นผูส้ ร้างเมือประมาณคริสต์ศตวรรษที13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี
เพือเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ อ่ การร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครังเพราะเกิดการ
ขัดแย้งระหว่างพวกทีนั บถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนี ยน โดย
สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟี ยขึนใหม่ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมือประมาณปี พ.ศ. 1996
(ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิงสวยงามทีสุดได้พยายามหาสิงของมีค่าต่างๆมาประดับไว้
มากมายสร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํ ให้แตกร้าว
ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมือสินสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยนถึงสมัยพระเจ้าโมฮัม
เหม็ดที 2 เป็ นผูน้ ั บถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลามหลังจากนั น
นํ าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตังอยูใ่ นเขตเมืองเก่าซึงถือเป็ นเขตประวัติศาสตร์ทีได้รบั การขึน
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตังแต่ปี ค.ศ. 1985 สร้างขึนโดยสุลต่านเมห์เมตที 2 ในปี ค.ศ.
1459 บนพืนทีกว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดทีสร้างพระราชวัง
แห่งนี สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที
เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยูร่ วมกันมากถึง
สีพันกว่าคนนํ าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงทีเป็ นทีจัดแสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของเครืองใช้ส่วน
พระองค์เครืองเงินต่างๆ มากมายจากนั นนํ าท่าน ล่ องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตร์ที
เชือมต่อกับทะเลดําเข้ากับทะเลมาร์มาร่าแล้ว ยังมีจุดชมวิวทีสําคัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็ นสะ
พานทีทําขึนเพือให้รถยนต์สามารถวิงข้ามฝังยุโรปและเอเชียได้ เป็ นสะพานแขวนทีมีความยาวถึง 1,560
เมตร นอกจากนั นระหว่างล่องเรือสามารถมองเห็นสถานทีสําคัญเช่น พระราชวังโดลมาบาเช่และ
บ้านเรือนของเศรษฐีตุรกีทีตังอยูร่ ิมแม่นําตลอดความยาวทังสินประมาณ 32 ก.ม. โดยมีความกว้าง
ตังแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร

คํา
โรงแรม
วันทีสาม

จากนันพาทุกท่านนังรถไปทีเมืองชานัทคาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง วันแรกจะ
เข้าโรงแรมดึก เนืองจากโรงแรมไกลจากตัวเมือง แต่ใกล้กบั สถานทีท่องเทียวในวันถัดไป)
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
IRIS HOTEL หรือเทียบเท่าCANAKKALE
เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จาํ ลอง-เมืองเปอร์กามัม-นังเคเบิลคาร์-วิหารเทพีอาร์เทมิส
คูซาดาสึ(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าทุกท่านออกเดินทางสู่นําท่านสู่ กรุงทรอยเพือชมม้าไม้จาํ ลองซึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญ
ฉลาดด้านกลศึกของนั กรบโบราณซึงเป็ นสาเหตุทีทําให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที
สําคัญในตํานานของกรีกและเป็ นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ น
เวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการทีจะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จาํ ลองขนาดยักษ์ทีเรียกว่าม้า
ไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทําการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือน
เป็ นของขวัญและสัญลักษณ์วา่ ชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอย
เมือเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีวา่ กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาํ การเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทํา
การเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่เมือชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกทีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทร
จันแล้วทําการเปิ ดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนทีจะทํา
การเผาเมืองทรอยทิง

เทียง

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนํ าท่านออกเดินทางสู่เมืองเปอร์กามัมเป็ นสถานทีตังของโบราณสถานทีสําคัญ
จากนั นนํ าท่านขึนเคเบิลคาร์เพือชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิง

คํา
โรงแรม
วันทีสี
เช้า

มหัศจรรย์ยุคโบราณทีปั จจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิงใหญ่ในอดีต
ได้นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุซาดาซึ ตงอยู
ั ท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝังทะเลอีเจียน นํ า
ท่านชมโรงงานเครืองหนังซึงเป็ นโรงงานผลิตเครืองหนั งขันหลากหลายให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็ น
นายแบบและนางแบบเสือหนั งต่างๆตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า KUSADASI
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุ ยฝ้ าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี ซึงเชือกันว่าเป็ นทีสุดท้ายทีพระแม่มารีอาศัย
อยูแ่ ละสินพระชนม์ในบ้านหลังนี จากนั นนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุสเมืองโบราณทีมี
การบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ ง เคยเป็ นทีอยูข่ องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึงอพยพเข้ามา
ปั กหลักสร้างเมือง ซึงรุ่งเรืองขึนในศตวรรษที 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก
เปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึน
เป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นํ าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีสองข้างทางเต็ม
ไปด้วยซากสิงก่อสร้างเมือสมัย 2,000 ปี ทีแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นโรงละครกลางแจ้งทีสามารถจุผชู ้ มได้กว่า
30,000 คน ซึงยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี นํ าท่านชม ห้องอาบนําแบบโรมันโบราณ (ROMAN
BATH)ทียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุ กวันนี , ห้องสมุดโบราณ ทีมีวิธีการเก็บ
รักษาหนั งสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิงทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮเลนนิ สติคทีมีความอ่อนหวานและฝี มือ
ประณีตท่านแวะถ่ายรูปISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็ นหนึ งในตัวอย่างทีดีและสําคัญทีสุดซึงสะท้อน
ถึงจุดสินสุดของยุคจักรวรรดิSeljuk ในช่วงปลายคริสต์ค.ศ. 1400

เทียง

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั นนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที (189 กม.) เมืองที
มีนําพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขนึ มาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไหลลงสู่
หน้าผา นํ าท่านชม ปราสาทปุ ยฝ้ายผลจากการไหลของนํ
ายผลจากการไหลของนํ าพุเกลือแร่รอ้ นนี ได้กอ่ ให้เกิดทัศนี ยภาพของ
นํ าตกสีขาวเป็ นชันๆหลายชันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางนํ าเป็ นทางยาว ซึงมีความงดงามมาก ท่านจะได้สมั ผัสเมืองเฮี ยราโพลิ
าโพลิ ส(Hierapolis)เป็ นเมือง
โรมันโบราณทีสร้างล้อมรอบบริเวณทีเป็ นนําพุเกลือแร่รอ้ นซึงเชือกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมือ
เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ วไป
ั
บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละครแอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วหิ ารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม

โรงแรม

NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าPAMUKKALE

วันทีห้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสือหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมื
เมืองคัปปาโดเกีย

** พิเศษ ! โชว์ระบําหน้าท้อง (B/L/D)
เช้า

เทียง

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
**พิเศษช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนเดียว**ระหว่างทางนํ าท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ณKuyucak Village
แห่งเมืองอิสปาร์ตาหรืออีกชือหนึ งคือThe Lavender Village ทีบานสะพรังสวยงามจะมีเฉพาะเดือน
กรกฏาคมของทุกปี นํ าเดินทางสูเ่ มืองคอนย่า(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) ในอดีตเคยเป็ น
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึงเป็ นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทียุคนั น
เรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา มีการปลูกฝิ นและผลไม้
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นํ าทุกท่านสู่สวนผีเสือButterfly Gardenมีผีเสือให้ชมว่า 50 สายพันธุข์ องผีเสือทําให้เราทราบถึงวงจร
ชีวติ ของผีเสือณทีแห่งนี จะได้สมั ผัสความหลากหลายของพืชดอกไม้หลากสีพร้อมสัตว์ชนิ ดอืนๆนั บว่าเป็ น
สถานทีอีกแห่งทีมีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิง(สวนผีเสือจะปิ ดทําการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์หาก
คณะเดินทางไปทีสวนผีเสือตรงกับวันจันทร์ทางคณะจะปรับเปลียนให้เดินทางเข้าชมทีพิพิธภัณฑ์
เมฟลาน่าแทน)นํ าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum)เดิมเป็ นสถานทีนั กบวชใน
ศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสาน
ของเมฟลาน่ า เจลาลุคดิน รูมี อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานั กแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท
ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนั งแบบมุสลิม และยังเป็ น
สุสานสําหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วยระหว่างทางแวะชมCaravansaraiทีพัก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณเป็ นสถานทีพักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์
สมัยออตโตมันจากนั นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัวโมง ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiทีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ น
สถานทีพักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมันจากนั นนํ าท่านแวะ
ชมโรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิคและร้านเครืองประดับ อิสระกับการเลือกซือสินค้าและของที
ระลึก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั นนํ าท่านชมการแสดงพืนเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Danceเป็ นการเต้นรําทีเก่าแก่อย่าง

โรงแรม
วันทีหก
เช้า

หนึ งเกิดขึนมาเมือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนี ยนนั กประวัติศาสตร์เชือ
กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญทีได้อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการ
เดินทางของชาวยิปซีทาํ ให้ระบําหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะทีโดดเด่น สวยงาม
จนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั
UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า CAPPADOCIA เป็ นโรงแรมสไตล์ถํา
ในกรณีทีโรงแรมถําเต็ม ขออนุ ญาติลกู ค้าเปลียนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์
เมืองอังการ่า
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สําหรับท่านใดทีสนใจขึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม
05.30 น. เพือชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึงทีหาชมได้ยาก
ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง **
(ค่าขึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 200-230 USD)

นํ าทุกท่านเยียมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทีเมืองเกอเรเม (Goreme) ซึงยูเนสโกขึนทะเบียนเป็ นมรดก
โลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึงเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึงเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถําเป็ นจํานวนมากเพือสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั นนํ าท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย ซึงหุบเขาดังกล่าวมีรพู รุน มีรอยเจาะ รอยขุด อัน
เกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัวทังภูเขา เพือเอาไว้เป็ นทีอาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ า่ อุซิซาร์ คือ บริเวณที
สูงทีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาํ หน้าทีเป็ นป้อมปราการทีเกิดขึนเองตาม

ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
เทียง

คํา
โรงแรม

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่าระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของทะเลสาบเกลือ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาที) เป็ นเมืองหลวงของประเทศตุรกี อังการาเป็ นเมืองที ใหญ่เป็ นอันดับสอง
รองจากอิสตันบูล กรุงอังการาตังอยูใ่ นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนทีราบสูงอนาโต
เลีย โดยอยูห่ ่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง
อังการาเป็ นทีตังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี เม
มีประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป นอกจากนั นยังเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนาคมทาง
บก (รถยนต์และรถไฟ) ทีเชือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้า
เกษตรทีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัวตุรกีดว้ ย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
TURIST HOTEL หรือเทียบเท่า ANKARA

วันทีเจ็ด

อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่(B/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั นเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบู ล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)เมืองทีมีความสําคัญทีสุดและ
เป็ นเมืองทีมีประชากรหนาแน่ นมากทีสุดในตุรกี เดิมชือว่าคอนสแตนติโนเปิ ล ซึงเป็ นอาณาจักรทียิงใหญ่
ในประวัติศาสตร์เป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนั นจึงส่งผลให้อิสตันบูล มีชือเรียก
แตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียมคอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นต้นจากนั นนํ าท่านสู่ตลาดในร่มหรือแก
รนด์บาซาร์เป็ นตลาดเก่าแก่สร้างครังแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที 2 เมือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี กนิ เนื อ
ทีกว่า 2แสนตารางเมตรประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000ร้านขายของสารพัดตังแต่ทองหยอง
เครืองประดับพรมเครืองเงินเครืองหนั งกระเบืองเครืองทองแดงทองเหลืองสินค้าหัตถกรรมของทีระลึก
ฯลฯทีนี เป็ นทีนิ ยมของนั กท่องเที ยวเป็ นอย่างมากดังนั นจึงตังราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูงควรต่อรอง
ราคาให้มากนํ าท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครืองเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ

เทียง

ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นของทีระลึก เครืองประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของ
หวานขึนชือและถัวหลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

วันทีแปด

หลังจากนั นพาทุกท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลา
สร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อนศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
ตังอยูร่ ิมชายฝังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝังทวีปยุโรปจุดเด่นของวังแห่งนี คือมีการประดับ
ตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทงเฟอร์
ั
นิเจอร์พรมโคมไฟเครืองแก้วเจียระในและรูปเขียนรูป
ถ่ายต่างๆทีมีชือเสียงมากได้แก่โคมไฟแชนเดอเลียร์ของขวัญจากอังกฤษทําจากแก้วคริสทัลขนาดใหญ่
ทีสุดในโลกหนั กถึง 5000 กิโลกรัมประดับดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมือผืนเดียวทีใหญ่ทีสุดในโลกเสาหิน
อ่อนบันไดทางขึนห้องโถงตรงราวทําด้วยไม้วอลนั ตลูกกรงราวบันไดทําด้วยแก้วคริสตัลพรมชันเลิศราคา
แพงทีสุดในโลกเครืองแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียดีทีสุดในโลกของสาธารณรัฐเช็กหินอ่อนจากอียิปต์มาทํา
ห้องอาบนํ า (เซาน่ า)ในรูปแบบทีเรียกว่าเตอร์กิชบาธทีน่ าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมายทุก
เรือนจะชีบอกเวลา 0906 นอ้นเป็ นเวลาทีประธานาธิบดีมุสตาฟาเคมาลหรืออตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรม
ในวันที 10 พฤศจิกายน 2484
ถึงเวลาอันสมควร นํ าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน อะตาเติรก์ นํ าท่านทํา TAX REFUND เช็คอิน และโหลด
กระเป๋าสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTURKISH AIRLINE เทียวบินที TK64 ใช้เวลาเดินทางประมาณ
10 ชัวโมง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
กรุงเทพฯ

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

20.10 น.

อัตราค่าบริการ
วันทีเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

เด็ก 2-11 ขวบ
เสริมเตียง

เด็ก 2-11 ขวบไม่
เสริมเตียง

พักเดียว

8-15 สิงหาคม 2561

33,777

33,777

32,777

5,500

เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
- การจองครังแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการ
จัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจํา 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจํา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจํา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านั น ไม่สนั บสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิดกฎหมายและ

ในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทังไทยและไต้หวัน ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านั น ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงสิ
ั น**
4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํ ามันเชือเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที ยวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆตามทีระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บาง
โรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน,
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิมความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ
และเที ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครัง
 นํ าดืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 นํ าหนั กกระเป๋า สําหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึนเครือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุ เทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %
 ค่าทําหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่านํ าหนั กกระเป๋าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้องพัก ค่าอาหาร และ
เครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากทีทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม

เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการท่องเทียว นักท่องเทียวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิน+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที
คอยบริการเราโดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 5USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6วัน เท่ากับ 30USD)
พนักงานขับรถในท้องถินท่านละ 3USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6วัน เท่ากับ 18USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึนอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
หมายเหตุ :
- รายการ และราคาสําหรับผูร้ ว่ มเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึ ง หลังจากได้สาํ รองทีนั งกับสายการบิน
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี คิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคา
ตัวเครืองบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
- บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัว
ของท่าน ระหว่างการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินไม่วา่ ทังหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผูเ้ ดินทางมิได้รบั
อนุ ญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ
มีสิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า
การเปลียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การ
จลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนื อจากความควบคุ ม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผูเ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือ
ทังหมด โดยความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวัน
เดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อืนๆ ทีอาจเกิดขึนได้ ทังนี เพือความปลอดภัย และประโยชน์ ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การ
สูญหาย หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั น
- บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าทีประสงค์จะไปท่องเทียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั น หากท่านไม่สามารถร่วม
ทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือการใช้ตวเครื
ั องบินและทีพักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏ
ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนิ นการในการแยกท่องเที ยวเอง 300 USD(ก่อนซือทัวร์
จะต้องแจ้งความประสงค์ทีเป็ นจริง เพือทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการทีเหมาะสม)
- เด็ก หมายถึง ผูท้ ีมีอายุน้อยกว่า 11 ปี
- หนั งสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. นําหนั กกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึนเครือง 7 กิโลกรัม

