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กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ 36,900.- บำท
28 เม.ย.-07 พ.ค./30เม.ย.-09 พ.ค./02-11พ.ค./04-13 พ.ค.
วันแรกของกำรเดินทำง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน

P

ประตู 6 สายการบิน

Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริ ษท
ั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
09.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

14.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า โดยสายการบิน Qatar Airways

18.25 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงอิ สตันบูล หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านสู่ที่พกั
พักค้างคืน ที่

Bera Hotel 5*

เที่ยวบินที่ QR 831
เที่ยวบินที่ QR 257

หรื อเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่สองของกำรเดินทำง อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้าพื้นเมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้ ง-โชว์ระบาหน้าท้อง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเกลื อ Lake Tuz ให้ ท่ านได้ถ่ ายภาพทะเลเกลื อ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศตุ รกี ซึ่ ง เป็ น

เที่ยง

ปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านชม พิ พิธภัณ ฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศู นย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ ไม่เห็ นด้วยกับ
ศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church
และ โบสถ์ แ อปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่ านได้ถ่ ายรู ป กับ ภู เขารู ป ทรงต่ าง ๆ ได้ต ามอัธ ยาศัย

พิ เศษ !! เข้าชมบ้านพั ก ของมนุษย์ถ้ าพื้ นเมื อง Local Cave House ของชาวพื้ นเมื อ ง
Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่ องจากธรรมเนี ยมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผม
ู ้ าเยี่ยมเยียนก็จะมอบ

ชา กาแฟ เป็ น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้
ท่ านได้ถ่ ายภาพบ้า นพื้ น เมื อ งที่ มี ผู ้ค นอาศัย อยู่จ ริ ง ท่ านชม เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย Cappadocia
ดิ นแดนที่ มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรง
ต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี
ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ล้านปี ที่ แล้ว เถ้าลาวาที่ พน่ ออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถม
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เป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่
เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้ ื นที่ มหัศจรรย์
แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติแ ละวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี จากนั้นให้ท่านได้แวะ
ค่ า

ชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระเลือกซื้อสิ นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่

Uchisar Kaya Cave Hotel

โรงแรมถ้า

วันที่สำมของกำรเดินทำง คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ าน ชม น ค รใต้ ดิ น ไค มั ค ลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิ ดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมี
ชั้นล่างที่ ลึกที่ สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า

เที่ยง

ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็ นเมืองที่ นิ ยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ น
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ นอาณาจักรแห่ งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก
อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum
เดิ มเป็ นสถานที่ นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สาหรับทาสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดิ น
หมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ก่อนไปทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกาย
ก่อนที่ จะไปหมุนได้ ผูท้ ี่ มีสมาธิ มากตัวจะลอยขึ้ นเมื่ อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ ง ก่ อตั้ง โดยเมฟลาน่ า เจ
ลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่ วนหนึ่ งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็ นสุ สานของ เมฟลานา เจ
ลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสด
ใน ภายในประดับ ประดาฝาผนังแบบมุสลิ ม โดยใช้สีมากมายตระการตา และยังเป็ นสุ สานสาหรั บ

ค่ า

ผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Konya Hotel 5 * หรื อเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่สี่ของกำรเดินทำง คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ต้ งั อยูร่ ิ มชายฝั่งทะเล
เมดิเตอร์ เรเนี ยน Mediterranean Sea ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่ ง
เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริ สตกาล สาหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ น
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ที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ ยวที่ เคยมาเยือนล้วนให้
การยกย่องว่าเป็ น “ริเวียร่าแห่ งตุรกี ” ซึ่ งสถานที่ ท่องเที่ ยวภายในเมื องนั้นก็มีท้ งั ส่ วนที่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ระหว่างทางนาท่านแวะชม เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยูห่ ่างประมาณ 45 กิโลเมตร
นาท่านชม โรงละครที่มีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่ งมีความสวยงามและ
สามารถจุผูช้ มได้ประมาณ 20,000 คน มี เวที แสดงด้านหลังที่ ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นเหมื อนกับอพาร์ ต
เม้นท์ ที่ มีห้องสาหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย นอกจากนั้นทางด้านซ้ายและด้านขวายังมี
ทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ติดต่อกับที่นงั่ ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่
สามารถจุ ได้ป ระมาณ 15,000 คน ซึ่ งมี เวที ที่ ส วยงาม ประดับ ตกแต่งด้วยหิ น อ่อ นพร้อ มด้วยภาพที่
แกะสลักอย่างงดงาม ด้านนอกยังแบ่งออกเป็ นสามส่ วนที่ ประดับด้วยน้ าพุ และยังมีซากโบราณอื่น ๆ
เที่ยง

เช่น เสาที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามที่อยูบ่ นทางเดิน สถานที่ทาการค้าขาย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
น าท่ านชมความสวยงามของ เมื อ งอั น ตาเลี ย Antalya ชมความงดงามของอนุ สาวรี ยโ์ บราณ
รวมถึงกาแพงเมือง ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ “ฮิ ดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่ งหอคอยที่ มี
ความสาคัญ ซึ่ งสร้างขึ้นจากหิ นสี น้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการ หรื อ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค
ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็ นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
แห่งหนึ่งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาท่าน
สู่ ประตูเฮเดรี ย น Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่ งสร้ างขึ้ น ตามชื่ อของจัก รพรรดิ โรมันเฮเดรี ยน
Roman Emperor Hadrian ในช่ ว งศตวรรษที่

2โดยประตูน้ ัน ถูกสร้ างขึ้ น ในรู ป แบบทรงโค้ง

จานวน 3 ประตู ซึ่ งถือว่าเป็ นประตูที่สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศตุรกี อีกด้วย จากนั้นนาท่ านชม
ท่ าเรือโบราณ Old Habour ซึ่ งปั จจุบนั ท่าเรื อแห่ งนี้ ได้ถูกปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ สาคัญ
สาหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่ าวที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า
แห่ งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อที่ตกแต่งคล้ายกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพาท่าน
ลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรี ยงรายอยูต่ ามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรื อ
จะพาท่านล่องไปชมน้ าตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่
ซึ่ งแตกต่างจากน้ าตกทัว่ ๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ นลาธารน้ า นับว่าเป็ นอีก
ค่ า

หนึ่งประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Antalya Hotel 5* หรื อเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง อันตาเลีย-ปามุคคาเล่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่ มีนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็ นจานวนมาก ท่ านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมื องปามุคคาเล่ Pamukkale
คาว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ
Kale

หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่ เกิ ดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่ มีอุณหภูมิประมาณ 35

องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่ มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัว
แข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อัน

เที่ยง

สวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้าง
ใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ
เมฆหรื อปุยฝ้าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
น้ าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต

ค่ า

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Richmond Thermal Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi นาท่านสู่ เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of
่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูก
Virgin Mary ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่ สุดท้ายที่ พระแม่มารี มาอาศัยอยูแ
ค้น พบอย่ า ปาฏิ ห าริ ย ์ โดยแม่ ชี ต าบอดชาวเยอรมั น ชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna
Catherine Emmerich เมื่อปี

ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียด

ราวกับเห็ นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ.
1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ ง
พระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ าสามก๊อก ที่
มี ค วามเชื่ อ ว่า เป็ นก๊ อ กน้า ที่ มี ค วามศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แทนความเชื่ อ ในเรื่ อ ง สุข ภาพ ความ
ร่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึ่ งมีความเชื่ อว่าหากต้องการให้สิ่งที่
เที่ยง

ปรารถนาเป็ นความจริ งให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐานในสิ่ งที่ตนเองต้องการให้เป็ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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นาท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่ ง
เอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่ เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้องสมุดของเซลซุส
Library of Celsus
Hadrian

และอาคารสาคัญอีกแห่ งคือ วิหารแห่ งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of

สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่ งนี้ คืออยูใ่ นสภาพที่ สมบูรณ์

มาก จากนั้น ปิ ดท้ายกัน ที่ สิ่ งก่ อ สร้ างที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในนครเอฟฟิ ซุ ส คื อ โรงละคร Great
Theatre

ซึ่ งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่ นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น 1

ใน 10 ของประชากรในยุค นั้น สร้ างสมัยกรี กโบราณ แต่พ วกโรมัน มาปรั บ ปรุ งให้ยิ่งใหญ่ ม ากขึ้ น
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพ
ที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors
ค่ า

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Richmond Thermal Hotel 5* มาตรฐานตุรกี หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง คูซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่-ชมม้าไม้เมืองทรอย
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อ งเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ ต้ งั ของโบราณสถานที่ สาคัญ
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับทุ่งปศุสตั ว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ งดินแดน
ในเทพนิ ยายมี โรงละครที่ ชันที่ สดุ ในโลกซึ่ งจุผชู ้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ
สถานที่ มีความสวยงาม และรู ้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บ
ไว้ในความทรงจา นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Chanakkale ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย
Wooden Horse of Troy

ค่ า

ขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรื อเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที่แปดของกำรเดินทำง
เช้า

บ่าย

อันโด่งดัง เป็ นหนึ่ งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้าง

ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ ง สไปซ์ มาร์เก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ ท่ าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามช่องแคบดาดาเนี่ ยล (ใช้เวลานั่งเรื อเฟอร์ รี่ ประมาณ 45 นาที )
จากนั้นนาท่านัง่ รถโค้ชคันเดิมมุ่งหน้าสู่ กรุงอิ สตันบูล Istanbul
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็ น
ถึงความเจริ ญอย่างสูงสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น
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12 ปี เป็ นศิ ลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึ งถึง
ความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยูเ่ หนืออ่าวเล็ก ๆ
ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคม
ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจี ยระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน จากนั้นนาท่าน ล่องเรือช่องแคบ
บอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่ อ งแคบขนาดใหญ่ แ ละสองฝั่ งมี ค วาม
สวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่ เป็ นเส้นแบ่ งระหว่างยุโรป และเอเชี ย เชื่อมระหว่าง ทะเลดา The
Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์ม าร่ า Sea of Marmara

มี ความยาว 32 กิ โลเมตร ให้ท่านได้ชม

ทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิง่ ในการ
ป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบเหล่านี้ ส่ งท้ายช่วงบ่ายด้วยการ
นาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
ค่ า

เลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรื อเทียบเท่า มาตรฐาน ตุรกี

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง อิสตันบูล- พระราชวังทอปกาปึ -ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้าใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี
ค่ายิง่ จากนั้นนาท่านชม สุเหร่าสีนา้ เงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่ าสี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้
กระเบื้ องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป
เอกลักษณ์ เด่ น อี ก อย่างแต่อ ยู่ภ ายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญ ชวนเมื่ อถึ งเวลาที่ จะต้อ งท าพิ ธี ละหมาด
Minaret 6 หอ เท่ ากับสุ เหร่ าที่ นครเมกกะ จากนั้นน าท่ านเดิ นต่อไปชมสถานที่ ซ่ ึ งเป็ น 1

ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นที่
ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่
สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan
Sarnici

บ่าย

สร้ างขึ้ นในสมัย จัก รพรรดิ จัส ติ น เนี ย น ในปี ค.ศ. 532 เพื่ อ เป็ นที่ เก็ บ น้ าส าหรั บ ใช้ใ น

พระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่ กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
น าท่ า นชม พระราชวัง ทอปกาปึ Topkapi Palace สร้ า งขึ้ นในสมัย สุ ล ต่ า นเมห์ เมตที่ 2
เปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิ ธภัณ ฑ์พระราชวังทอปกาปึ ห้องที่ โด่งดังและเป็ นที่
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สนใจคื อห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่ เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมี กริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้าม
ประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่สาคัญ
16:00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

19:35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

23:50 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่สิบของกำรเดินทำง

เที่ยวบินที่ QR 246

กรุงเทพมหานคร

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

12.40 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

End of Service

เที่ยวบินที่ QR 836

***

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ 36,900.- บำท
28 เม.ย.-07 พ.ค./30เม.ย.-09 พ.ค./02-11พ.ค./04-13 พ.ค.

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก

พักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงิน อีกท่ำนละ 9,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560) **
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways (น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอำย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ำกับ 45 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ำกับ 30 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่ำ-ต ุรกี 10 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่ำ-ต ุรกี 10 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผู ้เดิ นทางไว้ให้ได้มากที่ สุดเนื่ องจากการท่ องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับ บริ ษ ัท
ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่ จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่
ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
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▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
▪ ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถคืนเงินท่านได้ในทุกรณี

โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตี ยง
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
Triple Room ขึ้นอยูก
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มี อุณหภู มิ ต่ า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ โรงแรมระดับ 5 ดำว ที่ ร ะบ ไุ ว้ในโปรแกรมกำรเดิ น ทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่ เที่ ย วเท่ ำ กับ
มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดับของโรงแรมที่ระบ ุนัน้ เป็ นกำรจัดอันดับของกำรท่องเที่ยวประเทศต ุรกี
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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