TURKEY BE BEST ตุรกี 9 วัน 7 คืน
เดินทาง ตุลาคม 2562

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป| อังการ่า | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส|ม้ าไม้ จําลองแห่งทรอย| พระราชวังโดลมาบาห์เช| ล่องเรื อช่องแคบบอสฟอรัส
ราคาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

26,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อาชกาบัต– อิสตันบูล
วันที่ 2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้ าไม้ จําลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่
วันที่ 3. ชานัคคาเล่ – เพอร์ กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้ านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่
วันที่ 4. ปามุคคาเล่ –เมืองโบราณเฮียราโพลิส–ปราสาทปุยฝ้าย– พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คอนย่า
วันที่ 5. คอนย่า – คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ ดนิ – โชว์ระบําหน้ าท้ อง – คัปปาโดเกีย
วันที่ 6.OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งเกอเรเม่ – อังการ่า
วันที่ 7.อังการ่า – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีนํ ้าเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรื อช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล
วันที่ 8. อิสตันบูล – มหาวิหารเซนต์โซเฟี ย – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สนามบิน – อาชกาบัต
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – อาชกาบัต – อิสตันบูล
01.00น.
04.40 น.
10.00น.
14.10น.
16.10น.
คํ่า
ที่พัก

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้ า ประตู 3 เคาน์ เตอร์ Dสายการ
บินเติร์กเมนิสถานแอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่จะคอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูเ่ ติร์กเมนิสถานโดยสายการบินเติร์กเมนิสถานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่T5 642
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัตเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูลโดยสายการบินเติร์กเมนิสถานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ T5 985
ถึงสนามบินเมืองนานาชาติอสิ ตัลบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) หลัง
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อย นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี ักโรงแรมGOLDEN WAY หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้ าไม้ จาํ ลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

2

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale)โดยนัง่ เรื อเฟอร์ รี่ข้ามช่องแคบดาร์ ดะเนลส์ (Dardanelles)เป็ น
ช่องแคบ ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กนระหว่
ั้
างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli)ของตุรกีสว่ นที่อยู่
ในทวีปยุโรปกับตุรกีสว่ นที่อยูใ่ นทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์ มะรา (Sea of Marmara)กับทะเลอีเจียน (Aegean)
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นําท่านชมและถ่ ายรูปคู่กับม้ าไม้ จาํ ลองแห่ งทรอย(Hollywood of Troy) ม้ าไม้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สดุ จาก
มหากาพย์ภาพยนตร์ เรื่ องทรอย (Troy) เป็ นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนันที
้ ่ชาวกรี กใช้ อบุ าย
ส่งม้ าไม้ ให้ เมืองทรอยเพื่อเป็ นของกํานัล แต่ได้ แอบบรรจุคนมาในม้ าไม้ เพื่อเข้ ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ ทหาร
เข้ าเมืองจนทําให้ เมืองทรอยล่มสลาย ซึง่ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้ านกลการศึกของนักรบโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักTROIA TUSAN หรือเทียบเท่ า

ชานัคคาเล่ – เพอร์ กามัม – วิหารอะโครโปลิส –คูซาดาซึ– เมืองโบราณเอ
เฟซุส–บ้ านพระแม่ มารี - ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์ กามัม (Pergamon)ตังอยู
้ ่ในบริ เวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30
กม.ทางด้ านเหนือของแม่นํ ้าไคซูส ผ่ านชมเมืองเพอร์ กามัม เป็ นเมืองโบราณของกรี กที่มีความสําคัญของพวก
เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)นครบนที่สงู เป็ นโครงสร้ างฐาน
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กลางงวัน

3

ในกการป้องกันเมืมืองของอาณ
ณาจักรกรี กแลละโรมัน ซึ่งผู้ตัตงถิ
้ ่นฐานในนสมัยนันมั
้ กเเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินินเขาที่
ด้ านหนึ
น ่งเป็ นผาชชัน และกลายยเป็ นศูนย์กลางของมหาน
ล
นครใหญ่ ที่เติบโตรุ่ งเรื องงอยู่บนที่ราบเบื ้องล่างที่รายล้
า อม
ป้อมมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้
ง านบน (uppper town) จะเป็
จ นพื ้นที่วหารบู
ิ
ชาเทพเจ้ า สถานที่ศัศกดิส์ ิทธิ์ พระะราชวัง
และะพื ้นที่ใช้ งานตต่างสําหรับกษั
ก ตริ ย์และชนนชันสู
้ งเท่านัน้ ส่วนประชชาชนคนธรรมมดาทัว่ ไปจะอยู่ในส่วนขอองเมือง
ด้ านล่
น าง
ป
ารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหา
ออกกเดินทางไป เมื
เ องคูซาดาาสึ (Kusadassi)นําท่านเดินทางเข้
น
าสู่เมืองโบราณเออเฟซุส (Citty of Epheesus)ที่
ยิ่งใหหญ่และงดงาามจนกระทัง่ จารึ
จ กว่า “มหาานครแห่งแรกกและยิ่งใหญ
ญ่ที่สดุ ในเอเซียย” เมืองโบราาณที่สมบูรณ์และมัง่
คัง่ ที่สดุ ถนนทุกสายปู
ส ด้วยหินอ่
น อน ชมห้ องสมุ
อ ดเซลซุซส (The Librrary of Celssus) ห้ องสมมุดแห่งนี ้มีทางเข้
า า3
ทาง โดยบริ เวณปประตูทางเข้ ามี
า รูปแกะสลักั เทพี 4 องค์ค์ประดับอยู่ ได้
ไ แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีพีแห่งคุณธรรรม เทพี
ง
ยวฉลาด และเททพีแห่งความรูรู้ รูปแกะสลักเทพี
ก ทงั ้ 4 องงค์นี ้เป็ นของจํจําลอง ส่วนของจริงนักโบรราณคดี
แห่งความเฉลี
ชาวออสเตรี ยได้ นํนากลับไปอออสเตรี ยและตัตังแสดงอยู
้
่ที่พิพิพิธภัณฑ์กรงเวี
รุ ยนนา แววะชมโรงละคครเอเฟซุส ซึง่ จุคนได้
ป็ นดับสามมของโรงละครโบราณในตุตุรกี มีลานแสสดงตรง
ประะมาณ 30,000 คน เป็ นโรงงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เปนอั
กลาางแวดล้ อมด้ วยที
ว ่นงั่ ชมไล่ระดับขึ ้นไป ปัปจจุบนั ยังสาามารถใช้ งานนได้ ดีอยู่และมีมีการจัดการแแสดงแสงสีเสียงบ้ าง
เป็ นครั
น ง้ คราว ห้ องอาบนํ
อ
า้ แบบบโรมันโบรราณ (Romaan Bath)ที่ยัยงั คงเหลือร่ องรอยของห้ องอบไอนํ ้าให้ห้ เห็นอยู่
จนถึถึงทุกวันนี ้ หลลังจากนันนํ
้ าท่
า านเยี่ยมชมมโรงงานหนังชั
ง นนํ
้ า Leathher Fashioon Houseโโรงงานผลิตเสืสื ้อหนัง
คุณภาพดี
ภ ให้ ท่านมีเวลาเลือกซื
ก ้อ ผลิตภัณฑ์
ณ เสื ้อหนัง ตามอั
ต ธยาศัย จากนันนํ
้ าท่าานเข้ าชมบ้ านของพระแ
า
แม่ มารี
(House of Virgin Mary)) ซึง่ เชื่อกันว่าเป็
า นที่สดุ ท้ ายที
า ่พระแม่มารี มาอาศัยแและสิ ้นพระชนนม์ในบ้ านหลัลังนี ้ ถูก
พ างปาฏิฏิหาริ ย์โดยแมม่ชีตาบอดชาาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรี
แ
น เออมเมอริ ช Anna
A
Cattherine
ค้ นพบอย่
Emm
merichค.ศ. 1774-1824
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คํ่าํ
พก
ที่พั

วันที่ 4
เช้ช้ า

4

ป
ารคํ่าณ ห้ องออาหารของโรงงแรม
รับประทานอาหา
นําท่ทานเดินทางงเข้ าสู่ท่พ
ี ักโรรงแรมNINO
OVA THERM
MAL หรือเทียบเท่
ย า

ปาามุคคาเล่ – เมืองโโบราณเฮีฮียราโพลิลิส – ปราาสาทปุยฝ้าย – พิพิธภัณฑ์
เมฟ
ฟลาน่ า – คอนย่ า
ป
ารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแร
ง
รม
รับประทานอาหา
นําท่ทานเดินทางสูสูเ่ มืองปามุคคาเล
ค
(Pam
mukkale) หรื อปราสาทปุ
อ
ยฝ้าย (Cottoon Castle) ซึง่ เกิดจากนําแร่
้า ร้อน
ที่มีแร่
แ ธาตุแคลเซีซี่ยม คาร์ บอเเนต มาตกตะะกอน เกิดเป็ นลักษณะหนน้ าผา ซ้ อนกันั เป็ นชันนํ
้ ้าตตก มีสีขาวคล้ล้ ายกับ
สร้ างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนํ ้าแร่ร่ ที่ไหลลงมาแแต่ละชันจะแ
้ แข็งเป็ นหินปูน ย้ อยเป็ นรู ปปร่ างต่างๆอยย่างสวยงามและน่า
จ นํ ้าแร่นีมี้มีอณ
ุ หภูมิตงั ้ แต่ประมาณ 35 – 100 องงศาเซลเซียส ประชาชนจึงงนิยมไปอาบหหรื อนํามาดื่ม เพราะ
อัศจรรย์
เชื่อว่วามีคณ
ุ สมบับัติในการรักษาโรคหั
ษ
วใจ โรคไขข้
โ
ออักเสสบ ความดันโลหิ
น ตสูง โรคคทางเดินปั สสาวะ
ส และโรคคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมั
ต
มันเชื่อว่านํ ้าพพุร้อนสามารถถรักษาโรคได้ด้ จึงได้ สร้ างเมมืองเฮียราโพพลิสล้ อมรอบ จากนันนํ
้ าท่ทานชม
เมืองโบราณเฮี
อ
ย
ยราโพลิ
ส (HHierapolis) ในอดี
ใ ตเป็ นสถานที่บําบัดโรค
โ ก่อตังโด
้ ยกษัตริ ย์ยเู มเนสที
ม ่ 1แห่งแพร์ กา
มุม ในปี
ใ 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี ้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ ้นหลายครัง้ หลังปี คค.ศ 1334 จึงไม่
ง มีคนอาศัยั อยู่อีก
ศูนย์ยกลางของเฮีฮียราโพลิสเป็ นบ่อนํ ้าที่ศกั สิทธิ์ ซึง่ ปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ในโโรงแรมปามุคคคาเล สถานนที่สําคัญอื่นๆ ได้ แก่
พิพิธภั
ธ ณฑ์ปามุคคาเล
ค
โรงอาบบนํ ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซซนไทน์
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ า(Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ.
1071-1308 รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี ้อีกด้ วย ระหว่างทางให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพสอง
ข้ างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่ งทางของประเทศตุรกี แล้ วนําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เมฟลา
้ ้นนปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี ซึง่ เชื่อกันว่าชายคนนี ้เป็ น
น่ า (Mevlana Museum) ซึง่ ก่อตังขึ
ผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้ ว่าเป็ นผู้ชกั ชวนคนที่นบั ถือศาสนาอิสลามทําสมาธิโดยการเดินหมุนเป็ น
วงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ยส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รู มี่อาจารย์ทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแห่งสุลต่านนอาเลดนิ เคย์โคบาทภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน
ประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสําหรับผู้ตดิ ตาม สานุศษิ ย์บดิ าและบุตรของเมฟลาน่าด้ วย
รับประทานอาหารคํ่าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรมGRAND KONYAหรือเทียบเท่ า

คอนย่ า – คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ ดนิ – โชว์ ระบําหน้ าท้ อง
วันที่ 5
– คัปปาโดเกีย
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมู ิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซงึ่ เกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื ้นที่เป็ นบริเวณกว้ าง แล้ วทับถมเป็ นเวลาหลายล้ านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม
ฝน และหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่ องลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ ชื่อว่า “ดินแดน
แห่ งปล่ องนางฟ้า” และได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
แห่งแรกของตุรกี นําท่านแวะถ่ายรู ปกองคาราวานซาไร (Caravansarai)จุดพักขบวนสินค้ าโบราณในสมัย
จักรวรรดอิอตโตมันในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาตาร
นําท่านเดินทางสูน่ ครใต้ ดิน (Underground City) ซึง่ เกิดจากการขุดเจาะพื ้นดินในยามสงครามในอดีต เมืองใต้
ดินแห่งนี ้มีครบทังห้
้ องนอนห้ องครัว ห้ องนํ ้า ห้ องอาหาร ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมระบําหน้ าท้ อง (Belly Dance) และการแสดงพื ้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MUSTAFA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ – อังการ่ า
เช้ า

5

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

TURKEY BE BESTตุรกี 9 DAYS 7 NIGHTS BY T5[GQ3IST‐T5001]

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้ องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึง่ ที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชัว่ โมง (ค่าขึ ้นบอลลูน
ไม่ได้ รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ราคา 200-230USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ งความจํานงค์กบั หัวหน้ าทัวร์
โดยตรง ทางบริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ ข้อมูลและคําแนะนําเท่านัน)
้ **
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านเชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง (Goreme Open-Air Museum) ซึง่
เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด
ถํ ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้ วยกับศาสนา
คริสต์
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้ เวลาท่านเลือกซื ้อตาม
้
ค และโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเลือกซื ้อของตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่าน
อัธยาศัย จากนันชมโรงงานเซรามิ
เดินทางสูเ่ มืองอังการ่ า (Ankara)เป็ นเมืองหลวงของประเทศตุรกีตงอยู
ั ้ บ่ นฝั่ งทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรี ยกดินแดน
ฝั่ งเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่ าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะถ่ายรู ป ทะเล
สาบนํา้ เค็ม (SALT LAKE)ทะเลสาบนํ ้าเค็มที่ใหญ่อนั ดับสองของตุรกีเมื่อหน้ าร้ อนมาถึงนํ ้าจะเหือดแห้ งเป็ นแผ่น
หนามีเวลาให้ ท่านเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักTHE ANKARA หรือเทียบเท่ า

อั ง การ่ า – อิ ส ตั น บู ล – ฮิ ป โปโดรม - สุ เ หร่ าสี นํ า้ เงิ น – ตลาดสไปซ์ –
วันที่ 7
ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรั ส – อิสตันบูล
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

6

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูก่ รุ งอิสตันบูล (Istanbul)มหานครสองทวีป เมืองสําคัญที่สดุ ของประเทศตุรกีมีตํานานการสร้ าง
เมืองมาแล้ วเป็ นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผู้นําชาวเมการา (Megara) ตามคําแนะนําของเทพ
พยากรณ์ที่วิหารเดลฟี ในกรี ซ ติดกับช่องแคบบอสปอรัส เดิมชื่อว่า ไบเซนทิอมุ (Byzantium) มีถึงสมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมิอนั เหมาะสมเพื่อสร้ างกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี ้มีการก่อกําแพงเมือง
ล้ อมรอบภูเขา 7 ลูกให้ เหมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนี ้ใหม่ขึ ้นว่า คอนสแตนติโนเปิ ล (Constantinople) เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ล้ านคน
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่ านอาห์ เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรี ยกโบราณคือ ฮิปโปโดม
(Hippodrome) ตังอยู
้ ่หน้ าสุเหร่ าสีนํา้ เงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้ าและศูนย์ กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําชม
สุเหร่ าสีนํา้ เงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี ้ได้ มาจาก

TURKEY BE BESTตุรกี 9 DAYS 7 NIGHTS BY T5[GQ3IST‐T5001]

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 8
เช้ า

บ่ าย
17.40 น.
23.30น.
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กระเบื ้องเคลือบสีนํ ้าเงินที่ใช้ ปตู ลอดแนวฝาผนังด้ านใน และถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ซึ่งเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบ
เซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้ เวลาสร้ างทังหมด
้
7 ปี นําท่านสูต่ ลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice
Market) หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื ้อของฝากได้ ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อ
กาแฟ รวมถึงผลไม้ อบแห้ งอันขึ ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริ คอท หรื อจะเป็ นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้ เลือกซื ้อมากมาย
จากนันนํ
้ าท่านล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึง่ เป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ ากับทะเล
้ 500 เมตร จนถึง 3
มาร์ มาร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทังสิ
้ ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้ างตังแต่
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ ว ช่อง
แคบบอสฟอรั สยัง เป็ นจุดยุท ธศาสตร์ ที่ สํ า คัญยิ่ ง ในการป้ องกัน ประเทศตุร กี อี ก ด้ ว ยขณะล่อ งเรื อท่ า นจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้ านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ซึง่
ล้ วนแล้ วแต่สวยงามตระการตาทังสิ
้ ้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม GOLDEN WAYหรื อเทียบเท่ า

อิสตันบูล – มหาวิหารเซนต์ โซเฟี ย – พระราชวังโดลมาบาห์ เช – สนามบิน
– อาชกาบัต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้ าชมสุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย(Mosque of Hagia Sophia) หรื อชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย
(Ayasofya Museum)เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิกายออร์ โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ นสุเหร่า ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ถื อเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถื อเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้
นําท่านเข้ าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้ างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ท่มุ สร้ างคิดเป็ นเงินในปั จจุบนั ถึงประมาณพันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติอิสตันบูลเพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน
การเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูเ่ ติร์กเมนิสถานโดยสายการบินเติร์กเมนิสถานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ T5 986
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัตเพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
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วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
03.40 น.
11.50 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินเติร์กเมนิสถานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ T5 647
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**********************************************************************************************************************************************************************

อัตราค่ าบริการ TURKEYBE BEST
ตุรกี 9 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินเติร์กเมนิสถานแอร์ ไลน์ (T5)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

05 - 13ต.ค. 62
12 – 20 ต.ค. 62
19 – 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. – 03 พ.ย. 62

26,900.26,900.26,900.26,900.-

26,900.26,900.26,900.26,900.-

26,900.26,900.26,900.26,900.-

14,900.14,900.14,900.14,900.-

5,900.5,900.5,900.5,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทําวีซ่าตุรกี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ั้
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
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1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า(4 ดาว– 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (40ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ที่
นัง่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30 ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทาง
บริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตั๋ว
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
ั้
บริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
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3.
4.

11

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็มบริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
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