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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ • บินตรงสู่ ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)

20.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ ววรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เคาน์ เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

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

23.00 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK69
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วันทีส่ อง

สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรื อข้ ามช่ องแคบดาร์ ดะเนลส์ • ถ่ ายรู ปกับม้ าไม้ ฮอลิวูด
ชมเมืองโบราณทรอย
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

05.20 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่ งใหม่ ของ ประเทศตุรกี
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้ องถิ่นทีต่ ุรกีช้ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่ วโมง)
เมืองอิสตันบูลเป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ ริ เวณช่ องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งทาให้อิส
ตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมื องเดี ยวในโลก ที่ต้ งั อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส)
และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใช้ เวลาเดินทาง 5
ชั่ วโมง***เป็ นเมืองที่ปัจจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญของตุรกี มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มี
ความยาว 65 กิ โลเมตร ส่ วนที่ แคบที่ สุดกว้าง 1.3
กิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
นั่งเรื อเฟอร์ รี่ข้าม ช่ องแคบดาร์ ดะเนลส์ ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศตุ รกี กั้นระหว่าง
คาบสมุ ท รกัล ลิ โ พลี ข องตุ ร กี ส่ ว นที่ อ ยู่ ใ นทวี ป
ยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยูใ่ นทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์ มะรากับทะเลอีเจียน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทาง

แวะถ่ ายรู ป กับม้ าโทรจัน หรื อ ม้ าไม้ เมืองทรอย (Trojan horse) เป็ นม้าขนาดใหญ่ที่ทาจากไม้ จากมหากาพย์
อีเลี ยดเรื่ องสงครามเมืองทรอย ม้าไม้น้ ี เกิ ดขึ้ นจากอุบายของโอดิ สเซี ยส ในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มีป้อม
ปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปี แล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้น้ ี ข้ ึนมา แล้วลากไปวาง
ไว้หน้ากาแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรี กแสร้ งทาเป็ นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็ นแล้วเข้าใจว่าเป็ น
บรรณาการที่ทางฝ่ ายกรี กสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัย
ชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรี กที่ซ่อนตัวอยูใ่ นม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็ นที่สาเร็ จ
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จากนั้น

เย็น
ทีพ่ กั

เข้ าชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตานานกรี กโบราณในมหากาพย์เรื่ อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ
เมอร์ ’ (Homer) ได้มีการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับ ‘กรุ งทรอย’ (Troy) เอาไว้วา่ ‘กรุ งทรอย มีที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณจุด
ยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทาให้นครแห่งนี้สามารถควบคุมเส้นทางการ
ติดต่อทั้งทางบกและทางน้ าระหว่างทวีปเอเชี ยและทวีปยุโรปได้’ ตามบันทึ กที่ ว่านี้ น้ นั แรกเริ่ มเดิ มทีเหล่ า
นักปราชญ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหลายต่างก็เชื่ อว่ากรุ งทรอยเป็ นแค่เมืองในตานาน หาได้มีอยูจ่ ริ งบนโลกใบนี้ ไม่
หากแต่เมื่อราว 140 ปี ที่แล้ว มีผคู ้ น้ พบซากของเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ซึ่ งเชื่อกันว่านี่คือซากของ ‘กรุ งทรอย’
เดินทางสู่ เมืองไอวาลิค***ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง***
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HALIC PARK DIKILI HOTEL หรื อ เทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี ทีเ่ มืองไอวาลิค
**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน**
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วันทีส่ าม

เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลิตเสื้ อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส • บ้ านพระแม่ มารี • ปามุคคาเล
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ น
เมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร

น าท่ า นชมโรงงานผลิ ต เสื้ อ หนั ง ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ชื่ อเสี ยงของตุ รกี เสื้ อแจ็ก เก็ ตและหนัง มี คุณภาพดี
แบบทันสมัย มี น้ า หนัก เบา ฟอกหนังดี นุ่ ม บางเบา
ส วมใ ส่ ส บาย ขึ้ น ราค าถู ก ก ว่ า ใ นยุ โ รปหรื อ
สหรัฐอเมริ กาครึ่ งต่อครึ่ ง เพราะตุ รกี เป็ นผูผ้ ลิ ตและ
ส่ งออกไปขายทัว่ โลก

จากนั้น

ชมเมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส

(Ephesus)

เมืองโบราณที่ได้มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีแห่ งหนึ่ งของโลก เมือง

เอฟฟิ ซุ สเป็ นเมืองในยุคโบราณที่ยงิ่ ใหญ่ สวยงามสมกับการเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเมือง
โบราณเอฟฟิ ซุ ส รุ่ งเรื องในยุคสมัยกรี ก และโรมัน มี อายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่ อยู่อาศัยของชาวไอโอเนี ยน
(Ionian) ที่อพยพมาจากกรี ก ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟิ ซุ สนั้นได้ชื่อว่า
เป็ นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ ทหาร และการค้า โดยตัวเมืองตั้งอยูต่ ิดกับทะเลอีเจี้ยน เรื อสิ นค้าสามารถเทียบท่าได้
ใกล้ประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิ ซุ สนั้นตั้งอยู่ในหุ บเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสู งสองด้าน คือภูเขาคอเรสซัส
(Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาให้ขา้ ศึกบุกโจมตีได้ยากมาก
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นาท่ านเยี่ยมชมบ้ านพระแม่ มารี (House

of Vergin Mary)เชื่ อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยู่

และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่คริ สศาสนิ กชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป
นมัสการให้ได้สักครั้ง

จากนั้น

นาท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

NINOVA THERMAL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวทีเ่ มือง PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี

**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน**

วันทีส่ ี่

ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่ า

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

จากนั้น

ชม ปามุคคาเล แปลว่ า ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่ นเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิ ซลิ
(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกั ษณะเป็ นระเบียงน้ าพุเกลือร้อน ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต
มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สู ง 160 เมตร ความงดงามสุ ดวิจิตรของสถานที่แห่ งนี้ เกิดขึ้นจากบ่อน้ าร้อน
ที่อุดมไปด้วยแคลเซี ยมคาร์ บอเนต หรื อหิ นปูน ซึ่ งเมื่อน้ าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็ นเวลาเนิ่ นนาน ไอน้ าก็จะค่อย
ๆ ก่อให้เกิ ดชั้นของแคลเซี ยมเกาะบริ เวณขอบบ่อจนเกิดเป็ นผนังสี ขาวขึ้นนัน่ เองด้วยความเชื่ อว่า ปามุคคาเล
เป็ นเหมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีสรรพคุณในการรักษาบาบัดการอาการต่าง ๆ ทาให้ในอดีตชนเผ่ากรี ก-โรมัน
ได้เข้ามาสร้างเมืองอยูบ่ นบ่อน้ าพุร้อนแห่งนี้ และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์
และปามุคคาเล ก็ได้ถูกใช้เป็ นสปาบาบัดโรคมานานกว่าพันปี
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า***ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง***เมืองนี้เป็ นเมืองสาคัญทางศาสนาอิสลามเป็ น
เมืองต้นกาเนิ ดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิ หนึ่งเรี ยกว่าลัทธิ Mevlevi หรื อ ลัทธิลมหวน การปฏิบตั ิยอมรับนับถือ
เหมือนอิสลามทุกประการ ผูท้ ี่ก่อตั้งลัทธิ ลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจลาอัดดิน รู มี่
ประมาณ ศตวรรษที่ ๑๑ท่านเป็ นปราชญ์ ร่ าลือว่าเป็ นผูว้ เิ ศษ กาเนิดในอัฟกานิสถานสุ ลต่านแห่งอาณาจักร์ เซล
จุค เชิ ญท่านมาในดินแดนแห่ งนี้พิธีที่แตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ ไปคือพิธี Sema Dance เป็ นการเต้นราแบบ
ใส่ ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื่อเข้าถึงพระเจ้า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

OZKAYMAK KONYA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ทีเ่ มืองคอนย่ ามาตรฐานระดับดาวตุรกี

**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน**

วันทีห่ ้ า

คัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม • นครใต้ ดนิ คาดัค • โรงงานผลิตพรมทอ
มือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบาหน้ าท้ อง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

เดินทางสู่

เมื อ งคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็ นชื่ อเก่ าแก่ ภาษาฮิ ตไตต์ แปลว่า
“ดินแดนม้ าพันธุ์ดี” ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกีเป็ นพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ
ภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว (ปั จจุบนั ภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแล้ว) ทาให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้า
ถ่านจานวนมหาศาลกระจายไปทัว่ บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดิ นชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแสน้ า ลม ฝน แดด
และหิ ม ะ ได้ร่วมด้วยช่ วยกันกัดเซาะกร่ อนกิ นแผ่นดิ นภู เขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้า นปี จนเกิ ดเป็ นภู มิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รู ปทรง จนผูค้ นในพื้นที่ เรี ยกขานกันว่า “ปล่ อง
ไฟนางฟ้ า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศ
ให้ พ้ื น ที่ ม หั ศ จรรย์แ ห่ ง นี้ เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

ระหว่ างทาง

แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มักจะ
เป็ นสิ่ งก่ อ สร้ า งที่ มี อิ ท ธิ พลจากเปอร์ เชี ย ที่
ก่ อ สร้ า งเป็ นที่ พ ัก เล็ ก ข้ า งทางที่ นั ก เดิ น ทาง
สามารถใช้สาหรับการพักผ่อนให้หายเหนื่ อยจาก
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การเดินทางสถานี คาราวานตั้งอยูไ่ ด้จากการคมนาคมทางการค้าการติดต่อสื่ อสารและการเดินทางของผูค้ นใน
เครื อข่ายของเส้นทางการค้า (traderoutes)ที่ครอบคลุมเอเชีย แอฟริ กาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และชิม TURKISH ICE CREAM MADO

จากนั้น

ชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็ นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วย
คุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาว
คริ ส ต์ที่ หลบหนี การเข่นฆ่ าคนต่ างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้ า งโบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ ง จน
กลายเป็ นศูนย์กลางสานักสงฆ์เมื่อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ าที่ถูก
วาดไว้ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึ งใจแก่ผมู ้ าเยือน

จากนั้น

นครใต้ ดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่
หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่
ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้ เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วยเหตุผล
เดี ยวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในดิ นแดนแถบนี้ ดว้ ย เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบ
เครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครั ว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น
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ฯลฯ แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขดุ ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่วา่ อากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศ
เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซี ยส
ชมโรงงานผลิต พรมทอมื อ หัตถกรรมของชาว
ตุ ร กี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ไปทัว่ โลก มี คุ ณ ภาพดี
ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื้ อได้ทวั่ ไป
ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่
ละท้องถิ่นจะมีสินค้าขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ
พรมที่ มี ราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มี ชื่ อเสี ย ง
มากที่สุดต้องเป็ นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี
2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเส้นใบที่ใช้ทอ
คือ ฮาลี (Hali) เป็ นพรมทัว่ ไป ที่ นิย มขายกัน
อย่าง
แพร่ หลาย ทาจากวัสดุ ทั้งขนสัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก จะเหลือเพียงด้าน
เดียวที่มีขนปุยฟูข้ ึนมา เป็ นลวดลายตามที่ตอ้ งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม
ราคาถู กกว่าฮาลี ชนิ ดที่มีชื่อเสี ยงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระ
เชิญท่านเลือกชมสิ นค้าตามอัธยาศัย
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เย็น
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ ระบาหน้ า
ท้ อง” Belly

Danceเป็ นการเต้นราที่ เก่าแก่

อย่างหนึ่ ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ใน
ดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์ เรเนี ยน นัก
ประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซี เร่ ร่อนคือ
คนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุ รักษ์ระบาหน้าท้องให้
มีมาจนถึ งปั จจุบนั และการเดิ นทางของชาว
ยิป ซี ท าให้ ร ะบ าหน้า ท้อ งแพร่ ห ลาย มี ก าร
พัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั
**ท่านจะได้ รับประทานเครื่ องดื่มท้องถิ่นไม่ อ้นั ***
ทีพ่ กั

พักโรงแรมตกแต่ งสไตล์ ถา้ 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาว
ตุรกี **โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาาเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า
พักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน**

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถา้ เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน**
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วันทีห่ ก

คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ ายรู ปทะเลสาบนา้ เค็ม • อิสตันบูล

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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ออกเดินทางสู่ กรุ งอังการา (Ankara)ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง หรื อที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์
ว่า Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุ งอังการา
ตั้งอยูใ่ นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสู งอนาโตเลีย โดยอยูห่ ่างจากนครอิสตันบูลทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุ งอังการาเป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลกลาง ส่ วน
ราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี
ระหว่างทาง

แวะถ่ายรู ป ทะเลสาบนา้ เค็ม Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน้ าเค็มที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของตุรกี เมื่อหน้าร้อน
มาถึ งน้ าจะเหื อดแห้งเหลื อแต่เพียงเกลื อกองเป็ นแผ่นหนาหลายสิ บเซนติเมตร มองเห็นเป็ นพื้นสี ขาวสุ ดลูกหู
ลูกตา และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาหนัง Star War อีกด้วย

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมื องอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่
บริ เวณช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึ่ งท าให้อิสตันบูลเป็ นเมื องส าคัญเพีย งเมื องเดี ยวในโลก ที่ ต้ งั อยู่ใ น 2 ทวีป
คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

GOLDEN WAY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ทีเ่ มือง ISTANBULมาตรฐานระดับดาวตุรกี

**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน**

วันทีเ่ จ็ด

บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บนา้ ใต้ ดนิ เยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟี อา • พระราชวังทอปกาปึ
ชอปปิ้ ง ณ สไปซ์ มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

จากนั้น

ชมสั ญลักษณ์ ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์ ” (Blue Mosque)สุ เหร่ าสี น้าเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อ
เดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าสุ เหร่ าสุ ลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็ นสุ เหร่ า
ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้ งการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟี ยในสมัย
นั้น ซึ่ งวิหารเซนต์ โซเฟี ยได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 7 ของสิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคกลาง สุ เหร่ าแห่ งนี้
ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนกาแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ

โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพื่อประชันความงามกันคนละฝั่ง ถ้ามองจากด้านนอกวิหารจะมองเห็ นหอ
สวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมสั ยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรื อ 2 หอ แต่มสั ยิดแห่ งนี้ มี หอมินาเร็ ตทั้ง 6หอ ตกแต่ง
ด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสี อนั น่ าวิจิตร มีพ้ืนที่ ให้ละหมาดกว้างขว้าง มี ขนาดใหญ่ ภายใน
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ประกอบด้วย โรงเรี ยนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกั สาหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้ า ปั จจุบนั เปิ ดให้เข้า
ไปทาละหมาด 24 ชัว่ โมง

ชมอุโมงค์ เก็บน้าใต้ ดินเยเรบาตัน(Basilica

Cistern)เป็ นอุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิ สตันบู ล

สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร
ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ต้ งั แต่ค้ าเรี ยงรายเป็ นแถวถึ ง 336 ต้น ใช้เก็บน้ าเอาไว้อุปโภค
บริ โภคภายในวัง โดยลาเลียงน้ ามาจากทะเลดา ปั จจุบนั ไม่ได้ใช้งานเเล้ว เป็ นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น
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จากนั้น

เทีย่ ง

ชม จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า น อาห์ เ หม็ ด (Sultanahmed Complex)หรื อ ที่ มี ชื่ อ เรี ย กมาแต่ โ บราณว่า ฮิ ป โปโดรม
(Hippodrome)ซึ่ งย่านแห่ งนี้แต่เดิมเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็ นลานกว้างสาหรับ
แข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั เหลื อเพียงร่ องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ เสาโอเบ
ลิสก์แห่ งกษัตริ ยเ์ ธโอโดเชี ยส (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสี่ เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรี ยวยาวขึ้นไป
เป็ นยอดแหลมส่ วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็ นเสาบรอนซ์ที่
แกะลวดลายเป็ นรู ปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรี กที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยูใ่ น
อิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิม
เป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครู เสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านชม

บ่ าย

ฮายาโซฟี อา (Hagia Sophia)เดิ มเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา ต่อมาถู กเปลี่ ยนเป็ นสุ เหร่ า ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยูท่ ี่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งและมักถูกจัดให้อยู่
ในรายการสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางฮายาโซฟี อาเคยเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกื อบพันปี
จนกระทัง่ อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็ จในปี 1520สิ่ งก่อสร้ างที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ถูกสร้ างให้เป็ นโบสถ์ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจสั ติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็ นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้าง
ขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกทาลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ ี เป็ นศูนย์กลางของนิ กาย
อีสเทิร์นออร์ ทอดอกซ์เป็ นเวลาเกือบ 1,000 ปี ในปี 1453 หลังจากที่จกั รวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซน
ไทน์ สุ ลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็ นสุ เหร่ า เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รู ปปั้ นต่าง ๆ ออก
และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม
ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อันเป็ นพระราชวังที่ประทับของสุ ลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ
สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ ิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ เคยเป็ น
สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุ ลต่านชาวตุรกี ซึ่ งคัดเลือกเด็ก ๆ คริ สเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้
เป็ นเติ ร์ก และนับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ต่ อ มาเมื่ อ ขุนทหารเหล่ า นี้ ออกมารั บ ราชการเป็ นใหญ่ เ ป็ นโตในวัง ก็
กลายเป็ นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวตั ิรัฐประหารเลยด้วยซ้ า ในที่สุดสุ ลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็
ตัดสิ นใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ ึ งยืนยงมากว่า 350 ปี นี้ ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศ
เสี ย ใหม่ โดยการน าการจัด ทัพ แบบยุโ รปมาใช้ ปั จ จุ บั น พระราชวั งทอปกาปึ กลายเป็ นพิ พิธ ภั ณ ฑ์ ส ถาน
แห่ งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอันล้าค่ าอาทิ เช่ น เพชร 96 กะรั ต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน
หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่ าน
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จากนั้น

ชอปปิ้ ง ณ สไปซ์ มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี สิ นค้าที่ขายอันดับหนึ่ ง ได้แก่เครื่ องเทศ
ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรี ยงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุเครื่ องเทศกลิ่นต่างๆ
เช่ นเครื่ องเทศสาหรั บหมักเนื้ อ ต้มน้ า ซุ ป หรื อ แม้แต่ อบเชยหรื อซี เนมอนที่ ใ ช้ผ สมกับ เครื่ องดื่ ม นอกจาก
เครื่ อ งเทศแล้ว ยัง มี สิ น ค้า ประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึ ง ผลไม้อ บแห้ ง น้ า ผึ้ ง แท้ น้ า มัน หอมระเหย ที่
นักท่องเที่ยวนิยมซื้ อติดไม้ติดมือไปเป็ นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์ กิชต้นตารับแท้ๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

GOLDEN WAY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ทีเ่ มือง ISTANBULมาตรฐานระดับดาวตุรกี

**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน**

วันทีแ่ ปด
เช้ า

ล่องเรื อช่ องแคบบอสพอรัส • สวนอิเมอร์ แกนด์ • จตุรัสทักซิม • สนามบินอิสตันบูล  (เช้ า/กลางวัน/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

จากนั้น

น า ท่ า น ล่ อ ง เ รื อ ช่ อ ง แ ค บ บ อ ส พ อ รั ส
(Bosporus
Strait) เป็ นช่ อ งแคบที่ ก้ ั น
ระหว่ า งตุ ร กี เ ธรซที่ อ ยู่ ใ นทวี ป ยุ โ รปกั บ
คาบสมุ ท รอานาโตเลี ย ในทวีป เอเชี ย ช่ อ ง
แคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิ โลเมตร ส่ วนที่
กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่ วนที่แคบที่สุด
กว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124
เมตร ฝั่งทะเลของช่องแคบเป็ นเมืองอิสตันบูล
ที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน
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นาท่ านเดิ นทางสู่ สวนอิเมอร์ แกนด์ (Emirgan

Park) สวนดอกไม้ทิวลิ ปขนาดใหญ่ในนครอิ สตันบู ล ทิวลิ

ปเป็ นดอกไม้ประจาชาติของตุรกี มีชื่อเรี ยกในภาษาตุรกีวา่ Lale ซึ่ งถ้าอ่านกลับกัน เป็ น elal จะออกเสี ยงว่า อัล
เลาะห์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่อศั จรรย์มาก ดอกทิวลิป มีต้นกาเนิดที่ประเทศตุรกี เป็ นดอกไม้ป่า ที่ข้ ึนเองในธรรมชาติ
สมัยโบราณเจ้าหน้าที่ตุรกีได้นาดอกทิวลิป มามอบให้กบั ทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยังประเทศออสเตรี ย แต่มีคน
สวนชาวฮอลแลนด์นากลับมาปลูก และเพาะพันธุ์ และผสมพันธุ์ใหม่จนเกิดเป็ นหลากหลายสี และหลายพันธุ์
การผสมพันธุ์ ดอกไม้ที่ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติน้ นั จึงขัดต่อหลักศาสนา และถูกห้าม จึงทาให้หวั ทิวลิปนั้นมี
ราคาแพง คนรวยในสังคมชั้นสู งจึงจะมีเงินซื้ อมาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในอังกฤษ จากนั้น
การเพาะพันธุ์ ทิวลิ ป ได้รับการยอมรั บและรั ฐบาลสนับสนุ น และเป็ นสิ นค้าส่ งออกที สาคัญอย่างหนึ่ งของ
เนเธอร์แลนด์
***ทั้งนีค้ วามสมบูรณ์ ของดอกทิวลิปในแต่ ละปี ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ โดยให้ ท่านได้ ชมความสวยงามของต้ น
กาเนิดดอกทิวลิปได้ ในเดือนเมษายนของทุกปี ทีป่ ระเทศตุรกีนั่นเอง ***
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

จตุรัสทักซิ ม (TAKSIM

SQUARE)

เป็ น

สถานท่องเที่ ยวสาคัญที่มีชื่อเสี ยงและถื อ
เป็ นหัวใจของอิ สตันบูลสมัยใหม่ โดยคา
ว่า Taksim หมายถึง “การแบ่งแยก” หรื อ
“การกระจาย” ซึ่ งมี ที่ ม าจากในรั ช สมัย
ของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่ งนี้ เคย
เป็ นที่ ต้ งั ของอ่างเก็บน้ าหิ นยุคออตโตมัน
และเป็ นจุ ด ที่ ส ายน้ าหลัก จากทางตอน
เหนื อถู กรวบรวมและกระจายออกไปยังส่ วนอื่นๆ ของเมือง นอกจากนี้ คาว่า “Taksim” ยังหมายถึงรู ปแบบ
ดนตรี พิเศษในเพลงคลาสสิ กของตุรกี อีกด้วย ในส่ วนนี้ มีสินค้าของฝากของที่ระลึ ก และสิ นค้าแบรนด์เนม
มากมายให้ท่ า นได้เ ลื อซื้ อ ในย่า นนี้ เป็ นย่า นเมื องเก่ า มี ร ถรางแบบโบราณให้ท่ า นได้ล องโดยสาร หรื อ มี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟให้ท่านได้พกั และชมวิถีชีวติ กับบรรยากาศของเมือง
จากนั้น

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินอิสตันบูล

17.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์เที่ยวบินที่ TK 58

วันทีเ่ ก้า

กรุงเทพฯ

07.30 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

....................................................................
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเทีย่ วต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
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3. โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมทีเ่ ข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่ วต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรื อ ในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถี่ถ้วน หากลูกค้ าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษทั ฯจะถือว่ าลูกค้ ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

มหัศจรรย์ ...ตุรกี บินตรงสู่ อสิ ตันบูล 9 วัน 6 คืน (TK) เทศกาลดอกทิวลิป 2020
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

06 เมษายน 63 14 เมษายน 63

36,900

36,500

35,900

6,000

07 เมษายน 63 15 เมษายน 63

37,900

36,500

36,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 35 ท่ านต่ อกรุ๊ป**
**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋ว เครื่ อ งบิ นไป -กลับพร้ อ มกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-อิส ตันบู ล -กรุ งเทพฯ สายการบิ นTukish Airlines(TK) ตั๋ วหมู่ ค ณะไม่
สามารถสะสมไมล์ได้
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ (โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
 ค่ าทีพ่ กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วคนไทย
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90 USD/ท่าน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิม่ ท่านละไม่ เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
2.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 30
วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 35 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
5.กรณีทที่ ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลีย่ นไฟล์ ทบินหรื อเวลาบิน
โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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โรงแรมทีพ่ กั
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯขอแนะนา
ให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว
Single ห้ องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้ น
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ ัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรั บรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่านั้น ไม่ สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ านา้ มันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ อง
ทาพาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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