รห ัสโปรแกรม : 17107 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

WONDROUS TURKEY
ตุรกี 8 วัน 5 คืน (บินภายใน 2 ขา)
เดินทาง มีนาคม –มิถุนายน 2563
บินตรงสู่ตรุ กี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ | อิสตันบูล | คูซาดาสึ | ปามุคคาเล
คัปปาโดเกีย | สุเหร่าสีนา้ เงิน | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรัส
** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทิวลิป จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี **

ราคาแนะนาเพียง

1
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38,900.[GQ3ADB-TK002]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ
วันที่ 3. คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
วันที่ 4. ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบาหน้าท้อง
วันที่ 5. คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
วันที่ 6. ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายน - สุเหร่าสีนา้ เงิน – ฮาเยียโซเฟี ย – สไปซ์มาเก็ต
วันที่ 7. พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปี – ตลาดแกรนด์บาซาร์ – สนามบิน
วันที่ 8. อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของ
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.30 น.

2

ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเทีย่ วบิน TK 69
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 เมษายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา
05.20 น. **
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วันที่ 2

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ

06.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่
อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศ
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2312
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 เมษายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK2310 เวลา 07.00 น.
และถึงอิชเมียร์ เวลา 08.20 น. **
ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ นาท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้ อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย
ห่างจากทะเลอี เ จี ยนประมาณ 30 กม.ทางด้า นเหนื อของแม่นา้ ไคซู ส ซึ่ง เป็ นเมื องโบราณของกรีกที่ มี
ความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นคร
บนที่สูง เป็ นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ งั้ ถิ่นฐานในสมัยนัน้ มัก
เลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ดา้ นหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่ เติบโต
รุง่ เรืองอยู่บนที่ราบเบือ้ งล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็ นพืน้ ที่
วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ พระราชวังและพืน้ ที่ใช้งานต่างสาหรับกษัตริยแ์ ละชนชัน้ สูงเท่านัน้ ส่วน
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่ นส่วนของเมืองด้านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า
“มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุ ในเอเซีย ” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สดุ ถนนทุกสายปูดว้ ยหิน
อ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีม้ ีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตู
ทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพี แ ห่งความรู ้ รู ปแกะสลักเทพี ทงั้ 4 องค์นีเ้ ป็ นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีช าว
ออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและตัง้ แสดงอยูท่ ่ีพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มี ลานแสดง
ตรงกลางแวดล้อมด้วยที่น่งั ชมไล่ระดับขึน้ ไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสี
เสียงบ้างเป็ นครัง้ คราว ห้องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอ
นา้ ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ี
ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั นาท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สดุ ท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิน้ พระชนม์ใน
บ้านหลังนี ้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้ นา Leather Fashion
House ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซือ้ เสือ้ หนังคุณภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ท่ีทนั สมัย

08.00 น.

09.25 น.

กลางวัน
บ่าย
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก GRAND BELISH หรือเทียบเท่า

คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล (Pamukkale) น าท่ า นเข้ า ชมปามุ ค คาเล (Pamukkale) หรื อ
ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนา้ แร่รอ้ นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิด
เป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชัน้ นา้ ตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนา้ แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละ
ชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศ จรรย์ นา้ แร่นีม้ ีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ประมาณ
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคณ
ุ สมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า
นา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้า งเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ ปั จจุบนั เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮีย
ราโพลิส ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
สาคัญอื่นๆ

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตัง้ โดยกษัตริยย์ ู
เมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนีม้ ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้ หลายครัง้ หลังปี ค.ศ
1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนา้ ที่ศกั สิทธิ์ ซึ่งปั จจุบนั ตัง้ อยู่ในปามุคคาเล
สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก PAM THERMAL หรือเทียบเท่า

ค่า
่ ัก
ทีพ

4

WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS BY TK

[GQ3ADB-TK002]

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

5

ปามุคคาเล – คอนยา – พิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์
ระบาหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกนาท่านออกเดินทางสู่ เมื องคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค
ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนีอ้ ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่าน
ได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่ งทางของประเทศตุรกี ระหว่าง
ทางแวะ ”คาราวานสไลน์” นาท่านเข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han
Caravanserai) ตัง้ อยูท่ ่ีหมูบ่ า้ นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตู
ทาด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็ นครัว ห้องนา้ และห้องนอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสานักลมวน เริ่มก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1231
โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รู บี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนีเ้ ป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็ นผู้
ชักชวนคนที่นับถื อศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถื อศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ ฐานอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างกัน หลังจากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่า
อัศจรรย์ท่ีเกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีแปลกตาสวยงามยิ่งนัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ชมระบาหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อทีน่ ่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก AVRAYSA หรือเทียบเท่า

คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม
05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน
ประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้ บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1
ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจานงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
ในการให้ข้อมูลและคาแนะนาเท่านั้น) **
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นาท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่งึ เกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพืน้ ที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้
ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า ” และได้รบั การแต่งตัง้ จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แล้ว นาท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu
or Kaymakli) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็ นอยูใ่ ต้ดนิ พร้อมสรรพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นาท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme
Open-Air Museum) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ี
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจาก
ชนเผ่าลัทธิ อ่ืนที่ไม่เห็นด้ว ยกับศาสนาคริสต์ จากนัน้ นาท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory)
และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้ ตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
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20.40 น.

22.25 น.
่ ัก
ทีพ

วันที่ 6
เช้า
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ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเทีย่ วบิน TK 2015
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 เมษายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK2021 เวลา 20.00 น.
และถึงอิสตันบูล เวลา 21.35 น. **
ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
่ี ัก QUA หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ

ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
- สุเหร่าสีน้าเงิน – ฮาเยียโซเฟี ย – สไปซ์มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม
(Hippodrome) ตัง้ อยูห่ น้าสุเหร่าสีนา้ เงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์
** นาท่านเข้าชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนี้จะมีการจัด
แสดงดอกทิวลิปสีสันต่างๆ ดอกทิวลิปนีจ้ ะบานเต็มที่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เท่านั้น ทาให้
เมืองอิสตันบูลมีความงดงามมาก และท่านสามารถถ่ายรู ปเปนทีร่ ะลึกได้ในช่วงเดือนนี้ **
นาท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่ง
หนึ่ง ชื่อนีไ้ ด้มาจากกระเบือ้ งเคลือบสีนา้ เงินที่ใช้ปตู ลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ที่ซ่งึ เคย
เป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทัง้ หมด 7 ปี จากนัน้
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นาท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยีย
โซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ น
สุเหร่า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ แห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศ จรรย์
ของโลกยุ ค กลาง จุ ด เด่ น อยู่ ท่ี ย อดโดมขนาดมหึ ม ากลางวิ ห าร และนับ เป็ นตัว อย่ า งที่ ดี ท่ี สุ ด ของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมอ่างเก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็ น
อุโมงค์เก็บนา้ ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนา้ ได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึน้
ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่คา้
เรียงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้
ดินของอุโมงค์เก็บนา้ ขนาดใหญ่ จากนัน้ เดินทางสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาด
เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไม้อบแห้งอันขึน้ ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซือ้ มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก QUA หรือเทียบเท่า
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วันที่ 7
เช้า

กลางวัน
บ่าย

20.55 น.

พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปี –
ตลาดแกรนด์บาซาร์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่นา้ หนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้ว
เจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนัน้ นาท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ นช่อง
แคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ สิน้
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุด
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่ี
สาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะ
เป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา
ทัง้ สิน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเข้ าชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่ง ในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่ง
ราชวงศ์ออตโตมัน ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบัติอนั
ลา้ ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และ
เครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิ ดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทาให้ไม่สามารถเข้าชมได้
ทัง้ หมด) เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand
Bazaar) เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้ ินเนือ้ ที่กว่า
2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตัง้ แต่ทองหยอง เครื่องประดับ
พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบือ้ ง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่น่ีเป็ นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ จึงตัง้ ราคาสินค้าเอาไว้ คอ่ นข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ TK 64
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 24 มีนาคม 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา
09.50 น. **

วันที่ 8

อิสตันบูล - กรุ งเทพฯ

09.50 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************************************************************************************
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ราคาแนะนาเพียง
WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน (บินภายใน 2 ขา)
โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

38,900.38,900.38,900.12,830.01 – 08 มี.ค. 63
38,900.38,900.38,900.12,580.18 – 25 มี.ค. 63
38,900.38,900.38,900.12,830.24 – 31 มี.ค. 63
42,900.42,900.42,900.15,830.02 – 09 เม.ย. 63
40,900.40,900.40,900.14,830.16 – 23 เม.ย. 63
40,900.40,900.40,900.14,830.26 เม.ย.–03 พ.ค.63
39,900.39,900.39,900.13,580.13 – 20 พ.ค. 63
39,900.39,900.39,900.13,580.20 – 27 พ.ค. 63
39,900.39,900.39,900.13,580.10 – 17 มิ.ย. 63
39,900.39,900.39,900.13,580.17 – 24 มิ.ย. 63
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

4,900.4,900.4,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (30 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่น ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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