THE BEST OF TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
ตุรกี 9 วัน 6 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | ม้าไม้จาลองแห่งทรอย | ปราสาทปุยฝ้าย
คัปปาโดเกีย | คอนยา | ปามุคคาเล | เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทิวลิป จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี **

ราคาแนะนาเพียง

36,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพ
วันที่ 2. อิสตันบูล – ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองแห่งทรอย - ไอวาลิค
วันที่ 3. ชานัคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล
วันที่ 4. ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร
วันที่ 5. คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดิน – โรงงานทอพรม – ชมระบาหน้าท้อง
วันที่ 6. Optional บอลลูน – สนามบิน – อิสตันบูล
วันที่ 7. อิสตันบูล – สุเหร่าสีนา้ เงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย - สไปซ์มาร์เก็ต
วันที่ 8. สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – จัตรุ สั ทักษิม – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
1

THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS

[GQ3IST-TK010]

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
20.30 น.
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเทีย่ วบิน TK 69
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 14 เมษายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง 23.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. **

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองแห่งทรอย – ไอวาลิค
06.25 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอน
การตรวจคนเข้าเมื อง จากนั้น น าท่ านเดิ นทางสู่เมื อ งชานั คคาเล (Canakkale) ซึ่ง เป็ นศูนย์ก ลางการค้า
ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตัง้ แต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อม
ปราการขึน้ ที่น่ีเมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็ นที่ตงั้ ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1
เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตรุ กีถอนตัวออกถอนตัวออก
จากสงครามโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านชมและถ่ายรู ปคู่กับม้าไม้จาลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมากที่สดุ
จากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย (Troy) เป็ นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนัน้ ที่ชาวกรีกใช้
อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็ นของกานัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย
ให้ทหารเข้าเมืองจนทาให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของ
นักรบโบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม GRAND MILANO หรือเทียบเท่า

ชานัคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง –
วันที่ 3
บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งคู ซ าดาสึ (Kusadasi) เพื่ อ เยี่ ย มชมเมื อ งโบราณเอเฟซุ ส (City of Ephesus) ที่
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่สี ดุ ในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และ
มั่งคั่ง ที่ สุด ถนนทุกสายปูด้วยหิ น อ่อ น ชมห้ อ งสมุ ด เซลซุ ส (The Library of Celsus) ห้องสมุด แห่ ง นี ้มี
ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่ง
คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทงั้ 4 องค์นเี ้ ป็ นของจาลอง ส่วนของ
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จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณ ฑ์กรุ งเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่ เป็ นอันดับสามของโรงละคร
โบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่น่ งั ชมไล่ระดับขึน้ ไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และ
มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครัง้ คราว ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน ้าให้เห็น อยู่จ นถึงทุกวันนี ้ หลังจากนั้นนาท่ านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน า Leather
Fashion House โรงงานผลิ ตเสือ้ หนังคุณ ภาพดี ให้ท่ านมี เวลาเลือกซือ้ ผลิตภัณ ฑ์เสื อ้ หนัง ตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมบ้ านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา
อาศัยและสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี ้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอ
รีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล เมือง
ประวัติศาสตร์ของตุรกี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4

ปามุ คคาเล – ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา –
พิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เข้าชมปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนา้ แร่
ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชัน้ นา้ ตก มีสีขาวคล้าย
กับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนา้ แร่ท่ไี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและ
น่าอัศจรรย์ นา้ แร่นมี ้ ีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ ปั จจุบนั
เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญ อื่นๆ นาท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ น
สถานที่บาบัด โรค ก่อตั้ง โดยกษั ตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่ งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานที่ แห่งนี ้มี
แผ่นดินไหวเกิดขึน้ หลายครัง้ หลังปี ค.ศ. 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนา้
ที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปั จจุบันตัง้ อยู่ในปามุคคาเล สถานที่สาคัญ อื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณ ฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน
โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 10711308 รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนีอ้ ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้าง
ทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลา
นา (Mevlana Museum ) หรือสานักลมวน เริ่มก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รู บี ซึ่ง
เชื่อกันว่า ชายคนนีเ้ ป็ นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูช้ ักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้

4

THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS

[GQ3IST-TK010]

ค่า
่ ัก
ทีพ

เปลี่ ยนมานับถื อศาสนาอิส ลาม โดยมี พืน้ ฐานอยู่บนความสัม พันธ์ท่ีดีระหว่างกั น นาท่านแวะถ่ายรู ป กอง
คาราวานซาไร (Caravansarai) จุดพักขบวนสินค้าโบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดีต
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม OZKAYMAK PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – ชมระบาหน้าท้อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย
ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ึงเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพืน้ ที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือ
ว่า “ดิ น แดนแห่ งปล่ อ งนางฟ้ า ” และได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากองค์ก ารยู เนสโกให้เป็ น เมื อ งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุ กราน
ของข้าศึกพร้อมทัง้ ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมระบาหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
่ี ัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ

วันที่ 6 Optional บอลลูน – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง – สนามบิน – อิสตันบูล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความ
จานงค์กบั หัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเท่านัน้ ) **
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นาท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme OpenAir Museum) ซึ่ง เป็ น ศูน ย์กลางของศาสนาคริส ต์ในช่ วง ค.ศ. 9 ซึ่ง เป็ น ความคิด ของชาวคริสต์ท่ี ต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิ
อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
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กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
20.40 น.

22.25 น.
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village)
คุณ ภาพดีของประเทศตุรกี เดินทาสู่โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินค้าพืน้ เมืองที่มีคณ
ุ ภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าได้ตาม
อัธยาศัย
นาทางเดินทางสูส่ นามบินเคย์เซอรี่ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเทีย่ วบิน TK2015
** คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK2021 เวลา 20.00 น. และถึงอิส
ตันบูล เวลา 21.35 น. **
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า

อิสตัน บูล – สุ เหร่ าสีน้าเงิน – ฮิปโปโดม – สุ เหร่าเซนต์โซเฟี ย - สไปซ์
วันที่ 7
มาร์เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือ งอิสตันบู ล (Istanbul) เมื่องสาคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล
เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ในประเทศตุ ร กี เดิ น ทางสู่ จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า นอาห์เหม็ ด (Sultan Ahmed
Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้ อยู่หน้าสุเหร่าสีนา้ เงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้า
และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นาท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทาง
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ศาสนา ที่ มี ความสวยงามแห่ง หนึ่ ง ชื่ อ นีไ้ ด้ม าจากกระเบื อ้ งเคลือ บสี นา้ เงิ นที่ ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้าน
ใน และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ที่ซ่ึงเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุ ลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้
เวลาสร้างทัง้ หมด 7 ปี

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

7

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟี ย
(Ayasofya Museum) เดิม เคยเป็ น โบสถ์ของคริสต์ศ าสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ นสุเหร่า
ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ แห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีท่ีสุ ดของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์
นาท่านแวะตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ใน
ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึน้ ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท
หรือจะเป็ นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซือ้ มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
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วันที่ 8

สวนดอกทิ วลิป (Emirgan Park) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่ อ งเรือ
ช่องแคบบอสฟอรัส – Taksim Square – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ ะมีการจัดแสดงดอกทิว
ลิปสีสนั ต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนีจ้ ะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี เท่านัน้ ทาให้เมืองอิสตันบูลมี
ความงดงามมากในช่วงนี ้ จะมีสีสนั สลับกันตามสายพันธ์ต่างๆ ของดอกทิวลิป ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเป็ นที่
ระลึกได้เต็มที่ในช่วงนี ้ จากนัน้ นาท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุล
เมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ท่มุ สร้างคิดเป็ น
เงินในปั จจุบนั ถึงประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวัง
ยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์
มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้ง สิ น้ ประมาณ 32 กิ โลเมตร ความกว้างตั้ง แต่ 500 เมตร จนถึ ง 3
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิน้ หลังจากนั้นนาท่านเดินชม Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอิส
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17.00 น.
20.55 น.

ตันบูลที่ได้ครึกครืน้ ไปด้วยร้านรวงต่างๆมากมาย
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 64
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ 09.50 น. **

วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
10.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

08 – 16 มี.ค. 63

35,900.-

35,900.-

35,900.-

12,605.-

4,900.-

22 – 30 มี.ค. 63
14 – 22 เม.ย. 63
27 เม.ย.-05 พ.ค. 63
09 – 17 พ.ค. 63
08 – 16 มิ.ย. 63
15 – 23 มิ.ย. 63

35,900.38,900.38,900.36,900.36,900.36,900.-

35,900.38,900.38,900.36,900.36,900.36,900.-

35,900.38,900.38,900.36,900.36,900.36,900.-

12,605.15,365.15,365.13,365.13,365.13,365.-

4,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

ไม่รวมตั๋ว พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ท่านละ

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทาวีซ่าตุรกี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่
เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (40 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์สหรัฐ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ่มี ีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่เี ครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว เ
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7.

กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

12

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ งเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
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