WO
ONDROUS TURKEY 8 DAAYS 5 NIGHHTS
ภ น 2 ขา
ข พักโรงแ
ก แรม 5 ดาว
บินภายใน
เดินทาง
ท สิงหาคคม – ธันวาาคม 22562
บินตรงสูต่ รุ กี โดยสายการบินเตออร์ กิช แอร์ | อิสตันบูล |คูซาดาสึ| ปามุคคาเล
คัคปปาโดเกีกีย|สุเหร่าสีนํ ้าเงิน| พรระราชวังโดดลมาบาเชช| ล่องเรื อบบอลฟอรัส
ราคาเพี
พียง

355,8888.-

เส้ นทางการเดิ
น
ดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2.อิสตันบูล – บินภายในสสูอ่ ิชเมียร์ – บ้ านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
วันที่ 3. คูซาดาซึ – ปามุคคาเลล – เฮียราโพลิลิส
วันที่ 4. ปามุคคาเเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบําหน้
ห าท้ อง
วันที่ 5. คัปปาโดเเกีย – นครใต้ ดิน – พิพิธภัณ
ั ฑ์กลางแจ้ ง –บินภายในนสูอ่ ิสตันบูล
วันที่ 6.ฮิปโปโดม–– สุเหร่าสีนํ ้าเงิน – ฮาเยียโซเฟี
โ ย – สไปปซ์มาเก็ต
วันที่ 7.พระราชวังโดลมาบาเช
ง
– ล่องเรื อบออสฟอรัส – พรระราชวังทอปปกาปึ – ตลาดดแกรนด์บาร์์ ซาร์ – สนามบบิน
วันที่ 8. อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

20.00 น.
23.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์ เตอร์ U ของ
สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 69
**คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. และถึงอิสตันบูล เวลา06.20
น. **

วันที่ 2

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้ านพระแม่ มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ

05.20น.

้ าคณะเดินทางสู่
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนันนํ
อาคารผู้โดยสารในประเทศ
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2312
ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ นําท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์ กามัม (Pergamon)ตังอยู
้ ่ในบริ เวณอะนาโตเลีย
ห่า งจากทะเลอี เจี ยนประมาณ 30 กม.ทางด้ า นเหนื อของแม่นํา้ ไคซูส ซึ่งเป็ นเมื องโบราณของกรี ก ที่ มี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)นคร
บนที่สงู เป็ นโครงสร้ างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่งผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานในสมัยนันมั
้ ก
เลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโต
รุ่ งเรื องอยู่บนที่ราบเบื ้องล่างที่รายล้ อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้ านบน (upper town)จะเป็ นพื ้นที่
วิหารบูชาเทพเจ้ า สถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ พระราชวังและพื ้นที่ใช้ งานต่างสําหรับกษัตริ ย์และชนชันสู
้ งเท่านัน้ ส่วน
ประชาชนคนธรรมดาทัว่ ไปจะอยูใ่ นส่วนของเมืองด้ านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินเข้ าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึ กว่า
“มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมัง่ คัง่ ที่สดุ ถนนทุกสายปูด้วยหิน
อ่อน ชมห้ องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)ห้ องสมุดแห่งนี ้มีทางเข้ า 3 ทาง โดยบริ เวณประตู
ทางเข้ ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้ แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รู ปแกะสลักเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ ป็ นของจํ าลอง ส่วนของจริ งนักโบราณคดีชาว
้
ท่ ี่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่ จุคนได้
ออสเตรี ยได้ นํากลับไปออสเตรี ยและตังแสดงอยู
ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดง
ตรงกลางแวดล้ อมด้ วยที่นงั่ ชมไล่ระดับขึ ้นไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้ งานได้ ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสี
เสียงบ้ างเป็ นครัง้ คราว ห้ องอาบนํา้ แบบโรมันโบราณ (Roman Bath)ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้ องอบไอ
นํ ้าให้ เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์ นักบุญเซนต์ จอห์ น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริ สต์ที่

08.00 น.
09.20 น.

กลางวัน
บ่ าย
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คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3

ออกเดินทางเผยแพร่ ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอนาโตเลียหรื อประเทศตุรกีในปั จจุบนั นําท่ านเข้ าชมบ้ านของ
พระแม่ มารี (House of Virgin Mary) ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นที่สดุ ท้ ายที่พระแม่มารี มาอาศัยและสิ ้นพระชนม์ใน
บ้ านหลังนี ้ ถูกค้ นพบอย่างปาฏิหาริ ย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna
Catherine Emmerichค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ นําท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชันนํ
้ า Leather Fashion
House ให้ ท่านได้ อิสระเลือกซื ้อ เสื ้อหนังคุณภาพดี พร้ อมแบบดีไซน์ที่ทนั สมัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี ัก GRAND BELISHหรือเทียบเท่ า

คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล (Pamukkale) นํ า ท่ า นเข้ า ชมปามุ ค คาเล่ (Pamukkale) หรื อ
ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่ เกิดจากนํ ้าแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์ บอเนต มาตกตะกอนเกิด
เป็ นลักษณะหน้ าผา ซ้ อนกันเป็ นชันนํ
้ ้าตก มีสีขาวคล้ ายกับสร้ างมาจากปุยฝ้าย ซึง่ นํ ้าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละ
ชันจะแข็
้
งเป็ นหินปูน ย้ อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นํ ้าแร่ นี ้มีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ ประมาณ
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคณ
ุ สมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า
นํ ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้ สร้ างเมืองเฮียราโพลิสล้ อมรอบ ปั จจุบนั เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮีย
ราโพลิส ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
สําคัญอื่นๆ
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
้
ตริ ย์ยู
นําท่ านชมเข้ าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บําบัดโรค ก่อตังโดยกษั
เมเนสที่ 1แห่งแพร์ กามุม ในปี 190 ก่อนคริ สต์กาล สถานที่แห่งนี ้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ ้นหลายครัง้ หลังปี ค.ศ
้ ่ในปามุคคาเล
1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนํ ้าที่ศกั สิทธิ์ ซึง่ ปั จจุบนั ตังอยู
สถานที่สําคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนํ ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PAM THERMAL หรื อเทียบเท่ า

ปามุคคาเล – คอนย่ า – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์
ระบําหน้ าท้ อง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ า(Konya) ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วง
ปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี ้อีกด้ วย ระหว่างทางให้ ท่านได้ ชม
ทัศนียภาพสองข้ างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่ งทางของประเทศตุรกี ระหว่างทางแวะ”
คาราวานสไลน์ ”นําท่ านเข้ าชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai)
ตังอยู
้ ท่ ี่หมูบ่ ้ านสุลต่านฮานี สร้ างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําด้ วยหินอ่อน
สกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็ นสุเหร่า ส่วนบริ เวณอื่นจัดเป็ นครัว ห้ องนํ ้า และห้ องนอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา (Mevlana Museum )หรื อสํานักลมวน เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1231
โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รู บี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี ้เป็ นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้ ว่าเป็ นผู้
ชักชวนคนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ให้ เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างกัน หลังจากนัน้ ออกเดิน ทางสู่เ มืองคัปปาโดเกี ย(Cappadocia)ดินแดนที่ มี ภูมิ ประเทศอัน น่า
อัศจรรย์ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านจะได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แปลกตาสวยงามยิ่งนัก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ชมระบําหน้ าท้ อง (Belly dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่ างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี ัก AVRAYSAหรือเทียบเท่ า

คัปปาโดเกีย – นครใต้ ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง – อิสตันบูล

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
** สําหรั บท่ านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้ องออกจากโรงแรม
05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บอลลูน
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ประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่ าขึน้ บอลลูนไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200-230USD ต่ อ 1
ท่ าน รบกวนติดต่ อสอบถามแจ้ งความจํานงค์ กับหัวหน้ าทัวร์ โดยตรง ทางบริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
ในการให้ ข้อมูลและคําแนะนําเท่ านัน้ ) **

กลางวัน
บ่ าย

5

นําท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมู ิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซงึ่ เกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง แล้ วทับถมเป็ นเวลาหลายล้ านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป
พายุ ลม ฝน และหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา
กรวยหินและเสารู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้
ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แล้ วนําท่ านเข้ าชมนครใต้ ดนิ (Underground City Derinkuyu
or Kaymakli) ซึง่ เป็ นที่หลบซ่อนจากการรุ กรานของข้ าศึกพร้ อมทังยั
้ งมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็ นอยูใ่ ต้ ดนิ พร้ อมสรรพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme)นําท่ านเข้ าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ ง(Goreme
Open-Air Museum)ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่
ต้ องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานจาก
ชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้ วยกับศาสนาคริ สต์ จากนันนํ
้ าท่านเข้ าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory)
และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้ เวลาท่านเลือกซื ้อตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
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19.50 น.

21.20น.
ที่พัก

ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2009
**คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. และถึงอิสตันบูล เวลา22.15
น. **
ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก QUAหรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

ฮิปโปโดม– สุเหร่ าสีนํา้ เงิน – ฮาเยียโซเฟี ย – สไปซ์ มาเก็ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูจ่ ัตุรัสสุลต่ านอาห์ เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรี ยกโบราณคือ ฮิปโปโดม
(Hippodrome) ตังอยู
้ ่หน้ าสุเหร่ าสีนํ ้าเงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้ าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นํา
ท่ านเข้ าชมสุเหร่ าสีนํา้ เงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่ง
หนึง่ ชื่อนี ้ได้ มาจากกระเบื ้องเคลือบสีนํ ้าเงินที่ใช้ ปตู ลอดแนวฝาผนังด้ านใน และถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ซงึ่ เคย
้
7 ปี จากนัน้
เป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้ เวลาสร้ างทังหมด
นําท่ านเข้ าชมสุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย(Mosque of Hagia Sophia) หรื อชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ ฮาเยีย
โซเฟี ย (Ayasofya Museum)เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิกายออร์ โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ น
สุเหร่ า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุ ค กลาง จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ย อดโดมขนาดมหึ ม ากลางวิ ห าร และนั บ เป็ นตัว อย่ า งที่ ดี ที่ สุ ด ของ
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สถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าชมอ่ างเก็บนํา้ ใต้ ดนิ เยเรบาตัน (YerebatanSaray or The Underground Cistern)ซึง่ เป็ น
อุโมงค์เก็บนํ ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ ้าได้ มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ ้น
ตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้ าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรี กต้ นสูงใหญ่คํ ้า
เรี ยงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้ น และมีเสาต้ นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซา่ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้
ดินของอุโมงค์เก็บนํ ้าขนาดใหญ่ จากนันเดิ
้ นทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice Market) หรื อตลาด
เครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื ้อของฝากได้ ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึง
ผลไม้ อบแห้ งอันขึ ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึง่ มีให้ เลือกซื ้อมากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักQUAหรือเทียบเท่ า

พระราชวังโดลมาบาเช – ล่ องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ –
ตลาดแกรนด์ บาร์ ซาร์ – สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านเข้ าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึง่ ใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาดใหญ่นํ ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่ องแก้ ว
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กลางวัน
บ่ าย

20.15 น.

เจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จากนันนํ
้ าท่านล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึ่งเป็ นช่อง
แคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ ากับทะเลมาร์ มาร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทังสิ
้ ้น
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้ างตังแต่
้ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุด
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่
สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้ วยขณะล่องเรื อท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะ
เป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้ านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่สวยงามตระการตา
ทังสิ
้ ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่ง
ราชวงศ์ออตโตมัน ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัตอิ นั
ลํ ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และ
เครื่ องทรงของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิ ดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าชมได้
ทัง้ หมด)เดินทางสู่ ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์ บาซาร์ (Grand
Bazaar) เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้ างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี ้กินเนื ้อที่กว่า
2 แสนตารางเมตร ประกอบด้ วยร้ านค้ ากว่า 4,000 ร้ าน ขายของสารพัด ตังแต่
้ ทองหยอง เครื่ องประดับ
พรม เครื่ องเงิน เครื่ องหนัง กระเบื ้อง เครื่ องทองแดง ทองเหลือง สินค้ าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็ นที่
้ งตังราคาสิ
้
นค้ าเอาไว้ คอ่ นข้ างสูง ควรต่อรองราคาให้ มาก ได้
นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนันจึ
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64
**คณะเดินทางตังแต่
้ วนั ที่29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา10.05
น. **

วันที่ 8

อิสตันบูล - กรุ งเทพฯ

09.50 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************************************************************************************
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อัตราค่ าบริการ WONDROUS TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS

บินภายใน 2 ขา พักโรงแรม 5 ดาว
โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์
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

36,888.36,888.36,888.18,900.06-13 ส.ค. 62
36,888.36,888.36,888.18,900.13-20 ส.ค. 62
36,888.36,888.36,888.18,900.26 ส.ค.-02 ก.ย. 62
35,888.35,888.35,888.17,900.02-09 ก.ย. 62
35,888.35,888.35,888.17,900.16-23 ก.ย. 62
36,888.36,888.36,888.18,900.24 ก.ย.-01 ต.ค. 62
36,888.36,888.36,888.18,900.01-08 ต.ค. 62
36,888.36,888.36,888.18,900.08-15 ต.ค. 62
36,888.36,888.36,888.18,900.29 ต.ค.-05พ.ย. 62
35,888.35,888.35,888.17,900.04-11 พ.ย. 62
35,888.35,888.35,888.17,900.13-20 พ.ย. 62
38,900.38,900.38,900.17,900.03-10 ธ.ค. 62
38,900.38,900.38,900.17,900.11-18 ธ.ค. 62
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

9

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
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4.

หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

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

8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า(4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่ าประกันอุบัตเิ หตุค้ ุมครองในระหว่ างการเดินทางวงเงินไม่ เกินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ ารั กษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินไม่ เกินท่ านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสํา หรั บครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
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เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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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 คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกํ าหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ั้
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็มบริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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