“ทำไมต้องเลือกใช้บริกำรของเรำ”
!!! ถูก และ ดี !!!

วันเดินทำง

13-20 พ.ค. / 20-27 พ.ค.
21-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-03 มิ.ย. / 28 พ.ค.-04 มิ.ย.

วันแรกของกำรเดินทำง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน

P

ประตู 6 สายการบิน

Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริ ษท
ั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
09.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways

12.10 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

13.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Qatar Airways

18.20 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านสู่ที่พกั
พักค้างคืน ณ โรงแรม

Ramada Encore Hotel 4*

เที่ยวบินที่ QR 831
เที่ยวบินที่ QR 245

หรื อเทียบเท่า

วันที่สองของกำรเดินทำง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่องแคบขนาด
ใหญ่ และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่อ งแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อ ม
ระหว่าง ทะเลด้า The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีค วามยาว 32
กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิว ทัศน์ท้ งั สองข้างที่ส วยงามตระการตาของ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส ที่เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญ ยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่องแคบ
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็ น
ถึงความเจริ ญอย่างสูงสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น
12 ปี เป็ นศิล ปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึ งถึ ง
ความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยูเ่ หนืออ่าวเล็ก ๆ
ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคม
ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน นาท่านสู่ ย่านช้อ ปปิ้ งชื่อดัง ตลาด
สไปซ์ มาร์เกต Spice Market หรื อ ตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลื อ กซื้ อ ของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิ

เที่ยง

คอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึ งเหลือแค่ส่วนปลายที่
ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่ าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
จากนั้นนาท่านข้ามถนนเล็ก ๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ า
เงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ

คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทา
พิธีล ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุ เหร่ าที่นครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ ลานกว้างมุ่งหน้าสู่
โบราณสถาน ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค กลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque
of Hagia Sophia

ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่ งนี้เป็ นโบสถ์ทาง

ศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น จากนั้นนาท่านเดินข้าม
ถนนอีกครั้งสู่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ติน
เนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่เก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่กรุ งอิสตันบูลถูกข้าศึก
ปิ ดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ าหลังคา 336 ต้น จากนั้นนาท่านเดินตามตรอก
ซอกซอยที่เป็ นมีบา้ นสร้างอยู่ตลอดเส้นทางในสไตล์ที่น่ารัก และบ้านบางหลังก็มีการตกแต่งภายนอก
แบบออตโตมัน จนถึ งทางเข้า พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่ งสร้างในสมัยสุ ลต่าน
เมห์เมตที่ 2 หรื อ เมห์เมตผูพ้ ิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล หรื อ อิสตันบูลในปั จจุบนั ได้
แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้ เป็ นศูนย์ก ลางของอาณาจักรออตโตมัน จึ งโปรดให้มีการ
สร้างพระราชวังนี้ข้ ึนเป็ นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่ งนี้ มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ
700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกาแพงสู งตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่ า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลาย

ค่้า

เป็ นพิ พิธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ งชาติ ที่ใช้เก็บมหาสมบัติอ ันล้ าค่ า อาทิ เช่ น เพชร 96 กะรัต กริช ทอง
ประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านใน
แต่ละยุคสมัย
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Ramada Encore Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

อิสตันบูล-เมืองบูซาร์-เมืองอิซเมียร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองบู ซ่ า ร์ Bursa เป็ นเมือ งที่ต้ งั อยู่ทางทิ ศตะวัน ออกของตุ รกี ซ่ึ งห่ างจากอิ ส
ตันบูลประมาณ 235 มีพ้นื ที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูป่ ระมาณ 1.5 ล้านคน
มีความสาคัญและใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ ยงั มีชื่อเสี ยงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่ งออก
ไปยังตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์ เซนต์เพื่อนาไปทอเป็ นพรมในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
ของอาณาจัก รออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นได้ยา้ ยเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิ ร์เน ที่อ ยู่
ทางด้านเหนื อ ของกรุ งคอนสแตนดิ โนเปิ ล น าท่ านชมความงามของ มัส ยิดเก่ าแก่ ข องเมื อ งบูร์ ซ่ า
Grand Mosque

ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณี ตของงานกระเบื้องประดับที่มี

สี สันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรู ปวงกลม รู ปดาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนา
อิ สลาม และรู ปเรขาคณิ ต ให้ ท่านได้ช มความสวยงามของตัว เมื อ งที่ ในอดี ตกษัต ริ ยท์ ี่เคยปกครอง
อาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้ เป็ นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่ ม
รื่ นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็ นจานวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุ สานสี
เขียว Green Tomb สุ เหร่ าสี เขียว หรื อ Yesil Mosque สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความ

สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองเบอร์ ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิ กชื่อ Haci
Ivaz Pasa

โดยใช้รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบเบอร์ ซ า อาคารสุ เหร่ ามี ค วามโดดเด่ น ด้ว ยการใช้

กระเบื้องหิ นอ่อนสี ฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสี ฟ้า
เขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ภายในสุ เหร่ าแห่ งนี้ ยงั มีที่บรรจุศพของสุ ลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว
เที่ยง

สถานที่แห่ งนี้จึงถือได้ว่าเป็ นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ต้ งั อยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยูไ่ ม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่ งนี้คา้ ขายผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมเป็ นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็ นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็ น
ประเทศที่มีผนู้ บั ถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยงั มีเสื้ อผ้าหลากหลาย
แบบ และด้วยสี สันของผ้าไหมที่สดใสนี่ เองที่ทาให้ตลาดแห่ งนี้ กลายเป็ นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้ง
หนึ่ งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิ ซ าเบท แห่ งอังกฤษเคยมาเยือ นด้วย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออก

ค่้า

เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Armis Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานท้าเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
มาอาศัยอยู่และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิห าริ ยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่ อ
แอนนา แคเธอรี น เอมเมอริ ช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขี ย น
บรรยายสถานที่ไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็ นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสี ยชี วิตลงมีคนพยายาม
สื บเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้น
เดี ยว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่ งพระสัน ตะปาปา โป๊ ปเบเนดิ ก ส์ ที่ 16 ได้เคยเสด็จ เยือ นที่ นี่
บริ เวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์ สิ ทธิ์ แทนความเชื่อใน
เรื่อง สุขภาพ ความร่้ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น ก้าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า
หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน้าไปผูกไว้แล้ว
อธิษฐาน จากนั้นนาท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์
ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้ องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาคัญ อีกแห่ งคื อ
วิห ารแห่ ง จัก รพรรดิเ ฮเดรี ยน

Temple of Hadrian

สร้ างขึ้ น ถวายแด่ จ ัก รพรรดิ เฮเดรี ยน

ความโดเด่นของวิหารแห่ งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นั่ง
สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรี กโบราณ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น้าท่า นช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสือหนังคุณ ภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิ ตหนังที่มีคุณภาพ
ที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors
อิ ส ระให้ ท่ านเลื อ กซื้ อ สิ นค้าได้ต ามอัธ ยาศัย จากนั้ นน าท่ านออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล่
Pamukkale

(ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) คาว่า “ปามุค

คาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง
ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ ง
เป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ”
ที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว
เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา
และโดดเด่นเป็ นเอกลัก ษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือ น จนทาให้ ปามุค คาเล่ ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่าน
ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุค คาล่) เมือ งแห่ งน้ าพุเกลือ แร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ข าวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆ
หรื อ ปุยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
น้ าแร่ น้ ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต
ค่้า

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เป็ นเมือ งที่ นิ ยมใช้เป็ นจุ ดพัก ของการเดิ นทางในอดี ตเคยเป็ นเมือ งหลวงของอาณาจัก รเซลจุ ก เติ ร์ก

เที่ยง

ซึ่งเป็ นอาณาจักรแห่ งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum หรื อสานัก ลมวน ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รู บี ซึ่ งเชื่อกันว่าชายคนนี้ เป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรื อเรี ยกได้ว่า
เป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นับถือศาสนาคริ สต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่ า เดิมเป็ น
สถานที่ที่นักบวชในศาสนาอิสลามทาสมาธิ Whirling Dervishes โดยการหมุนเป็ นวงกลมขณะ
ฟังเสี ยงขลุ่ย ส่ วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุ สานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสี เขี ยวสดใส ภายในตกแต่ งประดับประดาฝาผนังแบบมุส ลิ ม และยังเป็ นสุ ส านสาหรั บ
ผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลาน่า นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia

(ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็น
ค่้า

เมืองมรดกโลก เมืองที่มีลกั ษณะภูมิประเทศสวยงามมาก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Gold Yildirim Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
05.00 น.

เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ดินไคมัคลี่
โชว์ระบ้าพืนเมือง Belly Dance Show

ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนนีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่า
ขึนบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่า สหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรั บท่าน เพื่อ เปิ ด

เช้า

ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความสวยงามของ เมื องคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดิ น
ไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึก
ลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร
เมือ งใต้ดิน แห่ งนี้ มี ค รบเครื่ อ งทุ ก อย่างทั้งห้ อ งโถง ห้ อ งนอน ห้ อ งน้ า ห้ อ งถนอมอาหาร ห้อ งครั ว

เที่ยง

ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์
นาท่านชม พิ พิธภัณ ฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศูนย์ก ลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็ นด้วยกับ
ศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church
และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับ
การเลื อ กซื้ อ สิ นค้าและของที่ระลึ ก ได้ตามอัธ ยาศัย พิ เศษ !! เข้ า ชมบ้า นชนพืนเมือง Local
Cave House

ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่ องจากธรรมเนียมของชาวเมือง

ตุรกี เมื่อมีผมู้ าเยีย่ มเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพ
ค่้า

ระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผคู้ นอาศัยอยูจ่ ริ งๆ
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านชม “โชว์ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

Gold Yildirim Hotel 4*

หรื อเทียบเท่า

เมืองอังคาร่า-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.45 ชัว่ โมง) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยู่บริ เวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz

ให้ ท่านได้ถ่ ายภาพทะเลเกลื อ ที่ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศตุ รกี ซึ่ งเป็ นปรากฏการความมหั ศจรรย์ท าง
เที่ยง

ธรรมชาติ ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาท่านชม กรุงอังคาร่า Ankara เมืองแห่ งศูนย์ก ลางการปกครอง เป็ นที่ต้ งั ของกระทรวง ทบวง
กรม มหาวิทยาลัย และสถานที่ราชการต่าง ๆ นาท่านชม อะนีเคเบอร์ Anikabir ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่
ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นเกียรติ แก่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็ นบิดา
ของ คนตุรกีรุ่นใหม่สถานที่แห่ งนี้ มีพ้ืนที่วา้ งใหญ่ประมาณ 750,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย สวน
สั น ติ ภ าพ

The Peace Park และ

ส ถาน ที่ ฝั งศพ ข องอ ตาเติ ร์ ก

Ataturk Mausoleum

ถูก ออกแบบสร้ างโดยสถาปนิ ก ของตุ รกี ชื่อ อี มลั โอนัท Emil Onat สร้างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1944 และ
เย็น
21:20 น.

สาเร็ จเรี ยบร้อยในปี ค.ศ. 1953
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืนเมือง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

วันที่แปดของกำรเดินทำง

เที่ยวบินที่ QR 258

กรุงเทพมหานคร

01.00 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

02.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

12.40 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

End of Service

***

เที่ยวบินที่ QR 836

!!! รำคำพิเศษ 29,900.- บำท !!!
11-18พ.ค. / 13-20พ.ค. / 14-21พ.ค. / 20-27พ.ค.

21-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-03 มิ.ย. / 28 พ.ค.-04 มิ.ย.
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่น จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินอีกท่ำนละ 7,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2560) **

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways

(น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ำกับ 35 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม อเมซิ่ง ตุรกี 8 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากท้าการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อเมซซิ้ง ตุรกี 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 ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและ
รัก ษาผลประโยชน์ข องผูเ้ ดิ น ทางไว้ให้ได้มากที่สุ ดเนื่ อ งจากการท่อ งเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษ ัท
ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิ นคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่
ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่ องเที่ยวใช้หนังสื อ เดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตั๋วแล้วไม่สามารถท้า refund ได้ ทุกกรณี
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

