รห ัสโปรแกรม : 17559

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ตุรกี 10 วัน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ชมดินแดน 2 ทวีป
อีสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชานัคคาเล่
วิหารอโครโพลิส ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย ชมระบาหน้าท้อง

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

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

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ดูไบ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-แกรนด์บาร์ซาร์
(ไทย-ยูเออี-ตุรกี)
02.20 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
10.05 น. เดินทางสู ก่ รุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 119
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้วนาท่านทางเข้า
สู ่ กรุงอีสตันบูล (Istanbul) เป็ นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็ นเมื องที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์
โลกมานานหลายศตวรรษ จากนั้นนาท่าน ล่องเรื อช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ น
ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชีย เชื่ อม
ระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ทา่ นได้ชม
ทิวทัศน์ทงั้ สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่ ีสาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตัง้ เรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบเหล่านี้ จากนั้นนาท่านสู ่ แกรนด์บาร์ซาร์ Grand Bazaar
ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าแก่ท่ ีสร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ท่ ีสุดของตุรกี มีร ้ านค้ากว่า 4,000
ร้าน ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการ เลื อกซื้ อสิ นค้าที่มีช่ ื อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Golden Way Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม อีสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-เซนต์โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ -เมืองอีเซียบัท
(ตุรกี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคย
เป็ นศูนย์กลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติ อุม คื อ สถานที่ท่ ีแข่งกีฬารถม้าศึ กของชาวโรมัน และของจักรวรรดิ ออตโต
มานกว่า 400 ปี ในปัจจุบนั เหลื อแค่เสา 3 ต้น คื อเสาต้นแรก โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิ สที่ 3 ซึ่ งถูกสร้างมาตัง้ แต่

กลางวัน

คา่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่

1500 ปี กอ่ นคริ สตกาล ต่อมาเป็ นเสาเซอร์เพนไทน์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา 497 ปี กอ่ นคริ สตกาล และเสาคอนสแตนตินที่
7 เป็ นเสาต้นสุ ดท้าย สถานที่น้ ี ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์ จากนั้นนาท่านเข้าชม
สุเหร่าสี น้ าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่ อสุ เหร่าสี น้าเงิ นเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้ องสี น้าเงิ นในการตกแต่งภายใน
ซึ่งทาเป็ นลายดอกไม้ตา่ ง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคื อ หอประกาศ
เชิญชวนเมื่ อถึงเวลาที่จะต้องทาพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนาท่านเข้าชมสถานที่
ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เซนต์โซเฟี ย ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิ ม ใน
อดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์ คอนสแตนติ นเป็ นผูส้ ร้างเมื่ อประมาณคริ สต์ศตวรรษที่13 ใช้
เวลาสร้าง 17 ปี เพื่ อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริ สต์แต่ถูกผูก้ อ่ การร้ายบุกทาลายเผาเสี ยวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถื อศาสนาคริ สต์กบั ศาสนาอิ สลาม จวบจนถึ งรัชสมัยของ พระเจ้าจัสติ นเนี ยน มีอานาจ
เหนื อตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่ อประมาณปี พ.ศ.
1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่ งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่ งของมีคา่ ต่างๆ มาประดับไว้มากมาย
สร้างเสร็ จได้มีการ เฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิ ดแผ่นดิ นไหวอย่างใหญ่ทาให้แตกร้าวต้องให้ชา่ งซ่อมจน
เรี ยบร้อยในสภาพเดิมเมื่ อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ ดที่ 2 มีอานาจเหนื อตุรกี และ
เป็ นผูน้ ับถื อศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวัง
ทอปกาปึ (Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์
พระราชวังทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังและเป็ นที่สนใจคื อห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุลา้ ค่ามากมาย โดยมี
กริ ชแห่งทอปกาปึ ดา้ มประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู ่ เมืองอีเซียบัท เป็ นเมื องที่
อยูบ่ ริ เวณท่าเรื อที่จะข้ามฟากสูเ่ มื องชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ ีสวยงามของขุนเขาสลับ
กับรถวิ่ งชายทะเล ผ่านบ้านเรื อนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสตั ว์ แปลงการเกษตร เมื่ อเมื องอีเซียบัท นาท่านนั่งเรื อ
ข้ามฟากสู ่ เมืองชานัคคาเล่ (ใช้เวลานั่งเรื อ ประมาณ 30 นาที)
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Troia Tusan Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ชานัคคาเล่-ม้าไม้แห่งกรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
(ตุรกี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็ นหนึ่ งใน
อาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้นเพื่ อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้
เห็ นด้วยตาของตนเองอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองเปอร์กามัม ที่ตงั้ ตระหง่านอยูเ่ หนื อตัวเมื องชานัคคาเล่
กว่า 1,000 ฟุต ในบริ เวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนื อของแม่น้าไคซูส ซึ่ งเป็ น
เมื องโบราณของกรี กที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิ สติก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมความสวยงามของ วิ หารอะโครโปลิ ส โดย Cable car นาท่าน
ชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่ งเป็ นที่ขนานนามถึงประหนึ่ งดังดินแดนแห่งเทพนิ ยายในสรวงสวรรค์ บริ เวณ
เดียวกัน วิ หารโอลิ มเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนั นี้ เหลื อแต่ส่วนฐาน
เท่านั้น แท่นบูชาถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมื องเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโคร
โปลิส (Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครที่ชนั ที่สุดในโลก ตัง้ อยูใ่ นทาเลที่สวยงามที่สุด จุผูช้ มได้มากถึง 10,000
คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่ งเป็ นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมื องของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่ งผูต้ งั้
ถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลื อกที่สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนิ นเขาที่ดา้ นหนึ่ งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่
ที่เติบโตรุ ่งเรื องอยูบ่ นที่ราบเบื้ องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู ่ เมืองคูซาดาซึ เป็ น
เมื องท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมื องหนึ่ งของตุรกี
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Ayma Beach Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

คา่

เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี -เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย
(ตุรกี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (City of Ephesus)
อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุส คื อ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาคัญอีกแห่งคื อ
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรี ยน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิ หารแห่งนี้
คื ออยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก นอกจากนั้นสิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ท่ ีสุดในนครเอฟฟิ ซุส คื อ โรงละคร Great Theatre
ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่น่งั สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค
นั้นสร้างสมัยกรี กโบราณ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่
สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริ ยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน
ชื่ อ แอนนา แคเธอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ใน
หนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็ นด้วยตาตนเอง เมื่ อเธอเสี ยชีวิตลงมีคนพยายามสื บเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี
ค.ศ. 1891 ปัจจุ บนั บ้านพระแม่ม ารี ได้รับการบู รณะเป็ นบ้านอิ ฐชัน้ เดียว ภายในมี รูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่ งพระ
สันตะปาปา โป๊ ปเบเนดิกส์ท่ ี 16 ได้เคยเสด็จเยื อนที่น่ ี บริ เวณด้านนอกของบ้านมีกอ๊ กน้าสามก๊ อกที่เชื่ อว่าเป็ นก๊อกน้า
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่ อในเรื่ องสุ ขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึ่ งมี
ความเชื่ อว่า หากต้องการให้ส่ ิ งที่ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิ ษฐาน จากนั้นนา
ท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดอีกทัง้ ยังผลิตเสื้ อหนัง
ส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace,Prada, Michael Kors อิสระให้ทา่ นเลื อกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งปามุ ค คาเล่ (Pamukkale)
คาว่า “ปามุ คคาเล่” ในภาษาตุร กี หมายถึ ง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึ ง ปุ ยฝ้ าย และ Kale หมายถึ ง
ปราสาท เป็ นน้าตกหิ นปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน
(แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ” ที่ตงั้ อยูห่ า่ งออกไปทางทิศเหนื อ
ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศ
เกิดเป็ นประติ มากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและ โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหา ที่ใดเหมื อนจนทาให้ ปา
มุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1988 นาท่าน
เข้าชม ปราสาทปุยฝ้ าย(ปามุคคาเล่) เมื องแห่งน้าพุเกลื อแร่รอ้ น ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้า
เป็ นรู ปร่างคล้ายหอยแครงและน้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมื อนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้าย น้าแร่ท่ ีไหลลงมาแต่
ละชัน้ จะแข็ ง เป็ นหิ น ปู น ห้อ ยย้อ ยเป็ นรู ปร่ า งต่า ง ๆ อย่า งมหัศ จรรย์ น้ า แร่ น้ ี มี อุ ณหภู มิประมาณ 33-35 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึ งนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ ม เพราะเชื่ อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ
ความดันโลหิ ตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่ อว่าน้าพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ นาท่าน
ชมเมื องโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตัง้ โดยกษัตริ ย ์ยูเมเนสที่1แห่งแพร์กามุม
ในปี 190 ก่อ นคริ สต์ก าล สถานที่แห่งนี้ มี แผ่นดิ นไหวเกิ ดขึ้ นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึ ง ไม่มี คนอาศัยอยูอ่ ี ก
ศูนย์กลางของ เฮียราโพลิสเป็ นบ่อน้าที่ศกั สิ ทธิ์ ซึ่ งปัจจุบนั ตัง้ อยูใ่ นปามุคคาเล สถานที่สาคัญอื่ นๆ ได้แก่ พิ พิธภัณฑ์ปา
มุคคาเล โรงอาบน้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Halıcı Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

ปามุคคาเล่-คาราวานซาราย-คัปปาโดเกีย
(ตุรกี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ น
บริ เวณที่อยูร่ ะหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุ ส มีความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่วนหนึ่ งของเส้นทางสาย
ไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน ระหว่างทางท่านจะผ่านเมื องคอน
ย่า (Konya) เป็ นเมื องที่ นิ ยมใช้เป็ นจุดพักของการเดิ นทางในอดีตเคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติ ร์ก ซึ่ ง
เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยุคนั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอูข่ า้ วอูน่ ้าของประเทศ
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระหว่างทาง
ให้ทา่ นได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine เป็ นที่พกั แรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่
ยิ่งใหญ่ รวมถึงกองคาราวานที่เดินทางมาค้าขายจากเอเชียในยุคของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมที่มี
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้าท้อง” (Belly Dance) ประกอบดนตรี ของสาว
น้อยชาวตุรกี พร้อมเครื่ องดื่ มฟรี ระหว่างรับชมโชว์ ถึ งเวลาอันสมควรนาท่านสู ท่ ่ ีพกั  ณ Alp Hotel หรื อระดับ
เดียวกัน
วันที่เจ็ด คัปปาโดเกีย-ทัวร์เสริมนัง่ บอลลูน หรือ จีฟซาฟารี -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดิน-กรุงอังคาร่า
(ตุรกี )
05.00 น. สาหรับท่านที่สนใจ ซื้ อทัวร์เสริ มขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า หรื อ ทัวร์จีฟซาฟารี พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้
ของโรงแรม(ทัวร์นงั ่ บอลลูนนี้ และจีฟซาฟารีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์) หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะมารอรับท่าน เพื่ อ
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ท่ ีไม่ควรพลาด (สาหรับท่านที่ ไม่ได้ซ้ ื อ ทัวร์ข้ ึ นบอลลูนและทัวร์จีฟซาฟารี อิสระพักผ่อน
ที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme
Open Air Museum) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิ ดของชาวคริ สต์ท่ ีต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่ อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อ่ ื นที่ไม่
เห็ นด้วยกับศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church และ โบสถ์แอป
เปิ้ ล Apple Church ให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดิน เกิดจาก
การขุดเจาะพื้ นดิ นลึ กลงไปใต้ผืนดิ น เพื่ อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึ กศัตรู นครใต้ดิน เมื องใต้ดินแห่งนี้ มีครบเครื่ องทุก
อย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น ฯลฯ
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงานผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นที่มีช่ ื อเสี ยงของตุรกี ชม
โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery) และร้านจิวเวอร์ร่ี Jewellery อิสระกับการเลื อกซื้ อสิ นค้า
และของที่ระลึ กได้ตามอัธยาศัยจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงอังคาร่า (Ankara) ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงที่ตงั้ อยูบ่ ริ เวณ
กลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็ นเมื องที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากอิสตันบูลระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงาม
ของทะเลสาบเกลือ(LAKE TUZ)
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Royal Carine Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่แปด กรุงอังคาร่า-อีสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่
(ตุรกี)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านออกเดินทางไปยัง กรุงอีสตันบูล (Istanbul) เป็ นมหานคร
ของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็ นเมื องที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุคสมัยของ
กรี กและโรมัน ในสมัยของพวกกรี ก ก็คือเมื องไบแซนติอุม มีอายุอยูใ่ นระหว่าง 675 ปี กอ่ นคริ สตกาล จนถึ งปี ค.ศ.
330 จึงได้เสียให้แก่อาณาจักรโรมัน และเคยเป็ นเมื องหลวงของโรมันทางด้านตะวันออก ในนามของ กรุ งคอนสแตน
ติโนเปิ ล จนกระทัง่ ถึง ค.ศ.1453 จึ งได้ถูกพวกออตโตมาน ทาลายลงและเปลี่ยนชื่ อมาเป็ น อีสตันบูล และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985

กลางวัน

คา่
วันที่เก้า
เช้า

15.45 น.
21.00 น.
22.30 น.
วันที่แปด
07.35 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้
เห็ นถึงความเจริ ญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้ น 12 ปี เป็ น
ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึ งถึงความสิ้ นเปลื องใด ๆ ทัง้ สิ้ น
ภายนอกประกอบด้ว ยสวนไม้ด อกรายล้อ มพระราชวัง ซึ่ งอยู เ่ หนื ออ่า วเล็ ก ๆ ที่ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาที่มีนาหนัก
กว่า 4.5 ตัน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Golden Way Hotel หรื อระดับเดียวกัน
อีสตันบูล-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-สนามบิน
(ตุรกี -ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสู ่ยา่ นช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต หรื อตลาด
เครื่ องเทศ ท่านสามารถเลื อกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึ งผลไม้
อบแห้งอันเลื่ องชื่ อของตุรกี อย่าง แอปปลิ คอท หรื อจะเป็ นถั่วพิ ทาชิ โอ ฯลฯ ถึ งเวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู ่
สนามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 120
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
ร้านค้าหรื อตลาดหรื อสถานที่ทอ่ งเที่ยวอาจจะปิ ดทาการในช่วงวันสาคัญต่างๆรวมถึงวันสาคัญทางศาสนา
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

มีนาคม

17-26 / 21-30 มี.ค. 2563

33,900
33,900

เมษายน

2-11 / 22 เม.ย.-1 พ.ค.
24 เม.ย.-3 พ.ค. /
29 เม.ย.-8 พ.ค 2563
7-16 เม.ย. 2563

พฤษภาคม

1-10 / 8-17 พ.ค. 2563

39,900
33,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (3 USD x 8 วัน = 24 USD / คน)

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (3 USD x 8 วัน = 24 USD / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมาขึ้นเครื่ องในวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ น
ต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และ
อานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. สาหรับห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรม
7. กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

