TURKEY พาแม่เที่ยว 8วัน5คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว !!!!!!!!
โดยสายการบินประจําชาติ TURKISH AIRLINES [TK]

(HN) TURKEY พาแม่เ ที่ย ว 8 วัน 5 คืน (TK) วันที่ 8-15 ส.ค. 61_33,777

ข้อแนะนําประกอบการตัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์ คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนกลับทางเดิมทํ าให้ไม่เสี ยเวลา
 บินโดยสายการบินประจําชาติ TURKISH AIRLINES ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ําหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาท
ปุยฝ้าย, คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิยาย, Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีน้ําเงิน,พระราชวังทอปกาปึ, นั่งเคเบิ้ล
คาร์ ไว้ในโปรแกรมเดียว
 รถที่นั่งเป็นรถบัสขนาดใหญ่ 44 ที่นั่ง มี WIFI บนบัส+หน้าจอ LCD ทุกที่นั่ง
 โรงแรมที่พักเป็นระดับ 4-5 ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถ้ํา 1 คืน
 พิเศษ ชมโชว์ระบําหน้าท้อง ต้นตํารับตุรกีแท้
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -อิสตันบูล

-

-

-

-

2

อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ -ล่องเรือ ช่องแคบบอส
ฟอรัส

/

/

/

IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จํ าลอง-เมือ งเปอร์
กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าเคเบิ้ลคาร์) -วิหารเทพีอาร์เท
มิส

/

/

/

ROYAL PALACE HOTEL
หรือเทียบเท่า KUSADASI

4

บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส

/

/

/

NINOVA THERMAL HOTEL
หรือเทียบเท่า PAMUKKALE

5

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผี เสื้อหรือพิพิธภัณฑ์
เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย ** พิเศษ ! โชว์ระบําหน้าท้อง

/

/

/

UCHISAR CAVE HOTEL
หรือเทียบเท่า
CAPPADOCIA

6

OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอั งการ่า

/

/

/

TURIST HOTEL หรือ
เทียบเท่า ANKARA

(HN) TURKEY พาแม่เ ที่ย ว 8 วัน 5 คืน (TK) วันที่ 8-15 ส.ค. 61_33,777

CANAKKALE

7

อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวัง
โดลมาบาเช่

/

/

-

-

8

กรุงเทพฯ

-

-

-

-

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาท์เตอร์ U ประตูที่ 9
สายการบิน TURKISH AIRLINE เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทุกท่าน

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง ทอปกาปึ
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(B/L/D)

05.20 น.

เดินทางถึง สนามบินอะตาเติร์ก ประเทศตุรกี นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี เป็นเมืองสําคัญเพียง
เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย นําทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์
เมตหรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมือ งเก่า สร้างขึ้น
ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัย
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค กรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้
เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้ านหน้า มัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่ งเป็นที่ตั้งของ
เสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิ สที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิส
ตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นไม่ไกลนําทุกท่าน
เข้าชม สุเหร่าสีน้ําเงิน หรือ Blue Mosque ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2
จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ย
ผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้ ถึงแสน
คน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อจากสุลต่านที่เป็นคน
สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง

(HN)
่ยว 8 วัน 5 คืน (TK) ่ยวันงทีณ
่ 8-15
61_33,777
เที่ยงTURKEY พาแม่
รับเ ทีประทานอาหารเที
ภัตส.ค.
ตาคาร

จากนั้นนําทุกท่านเข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุ สลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลา
สร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทํ าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้ ง
เพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ
พระเจ้าจัสตินเนียน โดยสร้างโบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5
ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายาม
หา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร ต่อมา
เกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรีย บร้อยในสภาพเดิม เมื่อสิ้นสมัยของ
จักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลง
โบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม หลังจากนั้นนําทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ใน
เขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1985 สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง
และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่อ งแคบบอส
ฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโต
มัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพ ารอาศัยอยู่รวมกัน มากถึ งสี่พันกว่ าคนนําท่า นเข้า
ชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์ สมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เครื่องเงิน
ต่างๆ มากมาย จากนั้นนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับทะเลดํา
เข้ากับทะเลมาร์มาร่าแล้ว ยังมีจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานที่ทํ าขึ้น
เพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 1,560
เมตร นอกจากนั้นระหว่างล่องเรือสามารถมองเห็นสถานที่สํา คั ญเช่น พระราชวังโดลมาบาเช่และ
บ้านเรือนของเศรษฐีตุรกีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําตลอดความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 ก.ม. โดยมีความ
กว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร
จากนั้นพาทุกท่านนั่งรถไปที่เมืองชานัทคาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง วันแรกจะ
เข้าโรงแรมดึก เนื่องจากโรงแรมไกลจากตัวเมือง แต่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวในวันถัดไป)
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม

โรงแรม

IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า CANAKKALE

(HN) TURKEY พาแม่เ ที่ย ว 8 วัน 5 คืน (TK) วันที่ 8-15 ส.ค. 61_33,777

วันที่สาม

เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จํ าลอง-เมือ งเปอร์ก ามัม -นั่งเคเบิ้ลคาร์ -วิห ารเทพีอาร์ เทมิ ส
คูซาดาสึ

เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านออกเดินทางสู่นําท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชมม้าไม้จําลองซึ่งเปรียบเสมือนสั ญลัก ษณ์อัน
ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุที่ ทําให้กรุ งทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็น
สงครามที่สําคัญในตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหว่า งกองทัพของชาวกรีกและกรุ งทรอย
หลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่ จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้
จําลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็
ทําการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลั กษณ์ว่า ชาวกรีก ยอมแพ้สงครามและ
ได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ ต่างยินดีว่ากองทัพ กรีกได้ถอยทัพ
ไปแล้วก็ทําการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้ว ทําการเฉลิ มฉลองเป็น การใหญ่เมื่อ ชาวทรอยนอน
หลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วทํา การเปิดประตูเมืองให้กองทัพ
กรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญ
จากนั้นนําท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เพื่อชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหั กพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ในอดีตได้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุซาดาซึ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี ติดกับ
ชายฝั่งทะเลอีเจียน นําท่านชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนั งขั้นหลากหลาย
ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้อหนังต่ างๆตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม

โรงแรม

ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า KUSADASI

วันที่สี่

บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุ ยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
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(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
อาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมือง
โบราณที่มีการบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมือ งหนึ่ ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่ง
อพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้า
ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็
ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อ นผ่านใจ
กลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่ งก่อสร้า งเมื่อ สมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรง
ละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นําท่านชม
ห้องอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ํา ให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุ กอย่างล้วนเป็น
ศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต ท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE
มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและสําคัญที่สุดซึ่ งสะท้อนถึ งจุดสิ้น สุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk
ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที (189 กม.)
เมืองที่มีน้ําพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพั งของเมืองเก่าแก่ส มัยกรีก
ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้
ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็ งตัวของแคลเซียมทํ าให้
เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สัมผัส
เมืองเฮียราโพลิส(Hierapolis)เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้า งล้อมรอบบริ เวณที่เ ป็นน้ําพุเกลือแร่ร้อน
ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่ านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เ มืองนี้เ กิด การ
พังทลายลงเหลือเพียงซากปรัก หักพังกระจายอยู่ทั่ วไปบางส่วนยั งพอมองออกว่า เดิมเคยเป็นอะไร
เช่น โรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า PAMUKKALE

โรงแรม
วันที่ห้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เ มฟลาน่ า-เมืองคัป ปาโดเกี ย
** พิเศษ ! โชว์ระบําหน้าท้อง

เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียว** ระหว่างทางนําท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak
Village แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ The Lavender Village ที่บานสะพรั่งสวยงาม จะมี
เฉพาะเดือน กรกฏาคม ของทุกปี นําเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30
ชั่วโมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เติร์ก ซึ่งเป็นาอาณาจักรแห่งแรกของชาว
เติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา มีการปลูกฝิ่นและผลไม้

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่าน สู่สวนผีเสื้อ Butterfly Garden มีผีเสื้อให้ชมว่า 50 สายพันธุ์ของผีเสื้อ ทําให้เราทราบถึง
วงจรชีวิตของผีเสื้อ ณ ที่แห่งนี้จะได้สัมผัสความหลากหลายของพืช ดอกไม้หลากสี พร้อมสัตว์
ชนิดอื่นๆ นับว่าเป็นสถานที่อีกแห่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง(สวนผีเสื้อจะปิดทําการทุกวัน
จันทร์ของสัปดาห์หากคณะเดินทางไปที่สวนผีเสื้อตรงกับวัน จันทร์ทางคณะจะปรั บเปลี่ ยนให้เดิน
ทางเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าแทน) นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิม
เป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทํา สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสีย งขลุ่ย ส่วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานัก
แห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน
ประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลา
น่าด้วย ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พัก
แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์ก สมัยออตโตมัน จากนั้นเดินทางสู่ เมือง
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คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่าง
ทางแวะชม Caravansarai ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกอง
คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน จากนั้นนําท่านแวะชมโรงงานทอพรม
และโรงงานเซรามิคและร้านเครื่องประดับ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม

ค่ํา

จากนั้นนําท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรําที่เก่าแก่
อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนัก
ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคั ญที่ได้อนุรักษ์ระบํ าหน้า ท้องให้มี มาจนถึง
ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําให้ระบํา หน้าท้อ งแพร่หลายมีการพั ฒนาจนกลายเป็น
ศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้าท้อ งตุรกีในปัจ จุบัน
UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า CAPPADOCIA เป็นโรงแรมสไตล์ถ้ํา

โรงแรม
ในกรณีที่โรงแรมถ้ําเต็ม ขออนุญาติลูกค้าเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับ เดียวกัน
วันที่หก

OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง -หุบ เขาซิ ซาร์
เมืองอังการ่า

เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคั ปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม
05.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่ งที่ห าชมได้ยาก
ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง **
(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 200-230 USD)

นําทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่ วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิด
ของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็น จํานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็น
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การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกั บศาสนาคริ สต์ จากนั้นนําท่านชม หุบเขา
อุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรู
พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้า
มองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทํา
หน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึ กยามมีภัยอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองรองจากอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสู
งอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เ ป็นระยะทางประมาณ 450
กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่างๆ ในตุรกี เมมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวง
ยุโรป นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิ ภาคอนาโตเลีย โดย
เป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้า
ด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั่วตุรกีด้วย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
TURIST HOTEL หรือเทียบเท่า ANKARA

โรงแรม
วันที่เจ็ด

อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

(B/L/-)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีความสําคัญที่สุด
และเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่ สุดในตุรกี เดิมชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็น
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เป็นเมืองสําคัญของชนเผ่า จํานวนมากในบริเ วณนั้นจึงส่งผล
ให้อิสตันบูล มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ล เป็นต้น จากนั้น
นําท่านสู่ ตลาดในร่ม หรือ แกรนด์บาซาร์ เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ด
ที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กว่า 2แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000
ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่อง
ทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก นําท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์
เก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่า
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จะเป็นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลาย
ชนิดให้เลือกสรร
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด ในปี 2399
ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร
ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่อ งแคบบอสฟอรัส บนฝั่ งทวีปยุ โรป จุดเด่น
ของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิ ตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเ จอร์ พรม โคม
ไฟ เครื่องแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์
ของขวัญจากอังกฤษทําจากแก้วคริสทัลขนาดใหญ่ที่ สุดในโลกหนั กถึง 5000 กิโลกรัม ประดับดวง
ไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวทํา
ด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําด้วยแก้วคริสตัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก เครื่องแก้ว
เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาทําห้องอาบน้ํา (เซา
น่า)ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะ
ชี้บอกเวลา 0906 น อ้นเป็นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรม
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484
ถึงเวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน อะตาเติร์ก นําท่านทํา TAX REFUND เช็คอิน และ
โหลดกระเป๋าสัมภาระ
20.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK64 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็ก 2-11 ขวบ
เสริมเตียง

เด็ก 2-11 ขวบไม่
เสริมเตียง

พักเดี่ยว

8-15 สิงหาคม 2561

33,777

33,777

32,777

5,500

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน
20 วัน
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้ งหมดก่อนเดิน ทางภายใน 30วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ว ยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการเดินทาง
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- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด
- 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!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่ านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บาง
โรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริ ษัททัวร์อีกครั้ ง
 น้ําดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 น้ําหนักกระเป๋า สําหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน
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 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่ างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น +คนขับรถและหั วหน้าทั วร์ที่
คอยบริการเราโดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 30USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 18USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

หมายเหตุ :
- รายการ และราคาสําหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนีเ้ ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งกับสาย
การบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่า
ส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทาง
มิได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทาง
การเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วน
หรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏ
ตัวในวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย
และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย
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-

-

การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คํา สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวัน เท่านั้น หากท่านไม่
สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่ พักในราคาพิ เศษ หาก
ท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่
เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 11 ปี
หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. น้ําหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
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