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กำหนดกำรเดินทำง
10-17 เมษำยน 2562 / 13-20 เมษำยน 2562
วันแรกของกำรเดินทำง
19.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิ น เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่ บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง)

วันที่สองของกำรเดินทำง อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
04.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

09.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิ ซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว
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

เที่ยง

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

ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มากขึ้น
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณ ภาพสูง ซึ่ งตุรกี เป็ นประเทศที่ ผลิตหนังที่ มีคุณภาพ
ที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คาว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย
ฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่ เกิ ดขึ้น
จากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสม
อยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อล้น
ขึ้นมาเหนื อผิวดิ น และทาปฏิ กิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิ
ประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใด
เหมือน จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทาง
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ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง
แห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน
นาท่ านชมหน้าผาที่ ขาวกว้างใหญ่ ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ป ร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่ แข็ง
ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อย
ย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึ ง
นิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ ม เพราะเชื่ อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดัน
ค่ า

โลหิ ตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่สำมของกำรเดินทำง ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
เช้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่ ว โมง) เป็ นเมื อ งท่ องเที่ ยวชายทะเลที่ ตั้ งอยู่ ริ มชายฝั่ งทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ยน
Mediterranean Sea

ซึ่ งตั้ งอยู่ ท างตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ข องประเทศตุ ร กี เป็ น อี ก ห นึ่ งเมื อง

ประวัติศาสตร์ ซึ่ งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปี ก่อนคริ สตกาล สาหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนที่
ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การ
ยกย่อ งว่าเป็ น “ริ เวี ย ร่ า แห่ งตุร กี ” ซึ่ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวภายในเมื อ งนั้น ก็ มี ท้ ังส่ ว นที่ เป็ นแหล่ ง
เที่ยง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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 าวที่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า
แห่ งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อที่ตกแต่งคล้ายกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพาท่าน
ลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรี ยงรายอยูต่ ามหน้าผา และที่ พลาดไม่ได้เรื อ
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จะพาท่านล่องไปชมน้ าตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่
ซึ่ งแตกต่างจากน้ าตกทัว่ ๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ นลาธารน้ า นับว่าเป็ นอีก
ค่ า

หนึ่งประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Basaran Business Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

เที่ยง

เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย Cappadocia (ระยะทาง 542 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางโดยตลอด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานที่ พกั แรมของ
พ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ ยิ่งใหญ่ นาท่ านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City
of Derinkuyu or Kaymakli

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบ

ภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุก
ค่ า

อย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “ระบาหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Gore Kaya Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า

!! หมำยเหต ุ ในกรณีท่ีโรงแรมถ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
05.00 น.

สาหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ข้ นึ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ของโรงแรม
(ทั ว ร์น่ ัง บอลลนนี้ ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ในค่ า ทั ว ร์ ค่ า ขึ้น บอลลูน ประมาณท่ า นละ 230USD
ในกรณีท่ีชาระเป็ นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีชาระด้วยบัตรเครดิต)

เช้า

เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
(สาหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ ือ ทัวร์ข้ นึ บอลลูน อิ สระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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

เที่ยง

และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ น
หุบเขาร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อ
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เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรก ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้น ที่ เกิ ดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่ อ
ประมาณ 3 ล้านปี ที่ แล้ว เถ้าลาวาที่ พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถม
เป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิ ดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่
เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้ ื นที่ มหัศจรรย์
แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี จากนั้นให้ท่านได้แวะ
ชม โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่
เย็น
16.30 น.

ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเนฟเชียร์

19.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

21.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิ สตันบูล นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
พักค้างคืน ที่ Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

อิสตันบูล

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

เที่ยง

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 สารองไว้ใช้ยามที่กรุ งอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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 ฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องที่ โด่งดังและเป็ นที่
สนใจคื อห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่ เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมี กริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้าม
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ประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ที่สาคัญ ส่ งท้ายครึ่ งวันช่วงเช้าด้วยการนา
ท่านสู่ 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 า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่องแคบขนาด
ใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่ เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่ อม
ระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี ความยาว 32
กิ โลเมตร ให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์ท้ ังสองข้างที่ สวยงามตระการตาของ ช่ องแคบบอสฟอรัสที่ เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกี อีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบ
เหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิ ลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่
คานึ งถึงความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยูเ่ หนื อ
อ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้อ งหับ ต่ าง ๆ และฮาเร็ ม

เที่ยง

ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านสู่ยา่ น ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็ นย่านคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล และเป็ น
จุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ ยวทัว่ โลก ตั้งอยูใ่ นเขตยุโรปของนครอิสตันบู ล คาว่า Taksim หมายถึง
การแบ่งแยก หรื อ การกระจราย ซึ่ งมีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่ ง
นี้ เคยเป็ นที่ ต้ งั ของอ่างเก็บน้ าในยุคของออตโตมันและเป็ นจุดที่ สายน้ าจากทางตอนเหนื อถูกรวบรวม
และกระจายออกไปยังส่ วนอื่น ๆ ของเมืองนอกจากนี้ คาว่า Taksim ยังหมายถึงรู ปแบบดนตรี พิเศษ
ในเพลงคลาสสิ คของตุรกีอีกด้วย ระหว่างที่เราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมีรถรางสี แดงที่วิ่งมาตามรางมี
กิจกรรมพิเศษบนรถรางได้นกั ท่องเที่ยวได้เห็นการแสดงต่างบนรางได้ตลอดเวลานอกจากนี้ Taksim
Square ยัง รายล้อ มไปด้ว ยร้ า นอาหารตุ ร กี , ร้ านค้า , ผับ , คาเฟ่ และร้ า นอาหารจานด่ ว นนานาชาติ
มากมายได้แ ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King และสิ น ค้าแบรนด์
เนม ชื่อดัง อื่น ๆ อีกมากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินได้ตลอดเวลา

(** เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านจึงของดบริการอาหารค่า ** )
18.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

วันที่แปดของกำรเดินทำง
01.25 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)
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15.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กำหนดกำรเดินทำง
10-17 เมษำยน 2562 / 13-20 เมษำยน 2562

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
เนื่องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรป๊ ุ เท่ำนัน้

ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว
เพิ่มเงินอีกท่ำนละ 9,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561) **

ชัน้ ธ ุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริม่ ต้นที่ท่ำนละ 95,000.- บำท
(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่ำนัน้ )

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรับ ห้องพักแบบ 3 เตียง มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นำ้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นำ้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นำ้ หนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ำยุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 2 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ำกับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ลักซ ูรีย ์ ริเวียร่ำ ต ุรกี 8 วัน
กำรชำระเงิน

งวดที1่ : สำรองทีน่ ั่งมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท ภายใน 1 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชำระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ลักซ ูรีย ์ ริเวียร่ำ ต ุรกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

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 4,000.- 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
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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ตัว๋ เครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บโดยสายการบิ น เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กันซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมระดับ 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศต ุรกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล
▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มี อุณ หภู มิ ต่ า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่ จะถือขึ้นเครื่ องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิ นจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ ยวบิ นจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
▪ รายการทัวร์ ที่ตอ้ งบิ นด้วยสายการบิ นภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน
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