ONCE IN TURKEY
ตุรกี 9 วัน 6 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
อิสตันบูลดินแดน 2 ทวีป | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส | พระราชวังโดลมาบาห์เช | ม้าไม้จาลองเมืองทรอย | วิหารอะโครโปลิส |
ปามุคคาเล | ปราสาทปุยฝ้าย | คัปปาโดเกีย | นครใต้ดิน | อังการา

ราคาแนะนาเพียง

26,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – เตหะราน
วันที่ 2. เตหะราน – อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีนา้ เงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 3 อิสตันบูล – สไปซ์ มาร์เก็ต – พระราวังโดลมาบาห์เช – เฟอร์รี่ขา้ มช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัคคาเล
วันที่ 4. ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองเมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – โรงงานเครื่องหนัง – อิซเมียร์
วันที่ 5. อิซเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 6. ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบาหน้าท้อง
วันที่ 7. คัปปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดนิ – โรงงานทอพรม – อังการา
วันที่ 8. อังการา – สนามบิน – เตหะราน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – เตหะราน
20.30 น.
23.35 น.

วันที่ 2
03.50 น.
09.00 น.

11.50 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

2

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 7 เคาน์เตอร์ N ของสายการบินมาฮานแอร์
พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5050

เตหะราน – อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้าเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย
– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) โดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5116
***สาหรับคณะทีเ่ ดินทางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดินทางโดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air)
เทีย่ วบินที่ W5112 เวลา 06.50 น. และเดินทางถึงเวลา 08.35 น.***
ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมือง นาท่านชมเมืองอิสตันบูล มหานครสองทวีป เมืองสาคัญที่สดุ ของประเทศตุรกี มีตานานการสร้างเมืองมาแล้วเป็ นเวลา
กว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามคาแนะนาของเทพพยากรณ์ท่ีวิ หารเดลฟี ในกรีซ ติดกับช่อง
แคบบอสฟอรัส เดิมชื่อว่า ไบเซนทิอุม (Byzantium) มีถึงสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมิอนั เหมาะสม
เพื่อสร้างกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี ้ มีการก่อกาแพงเมืองล้อมรอบภูเขา 7 ลูกให้เหมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนีใ้ หม่ขนึ ้ ว่า
คอนสแตนติโนเปิ ล (Constantinople) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ล้านคน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้ อยู่
หน้า สุเหร่า สี น ้า เงิ น เดิ ม เป็ น ลานแข่ ง รถม้า และศู น ย์ก ลางเมื อ งในยุค ไบแซนไทน์ น าท่ า นเข้า ชมสุ เหร่ า สี น้ า เงิน (Blue
Mosque) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนีไ้ ด้มาจากกระเบือ้ งเคลือบสีนา้ เงินที่ใช้ปตู ลอดแนวฝา
ผนังด้านใน และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ที่ซ่งึ เคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้าง
ทัง้ หมด 7 ปี จากนัน้ นาท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยีย
โซเฟี ย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ นสุเหร่า ปั จจุบันเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดม
ขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีท่ีสดุ ของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้ นาท่านล่องเรือชมช่องแคบบอส
ฟอรั ส ซึ่ ง เป็ นช่ อ งแคบที่ เชื่ อ มทะเลด า (The Black Sea) เข้า กั บ ทะเลมาร์ม าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้ ง สิ ้น
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย
ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดา
เศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทัง้ สิน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ พ
ี่ กั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3
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อิสตันบูล – สไปซ์ มาร์เก็ต – พระราวังโดลมาบาห์เช – เฟอร์รี่ข้ามช่อง
แคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัคคาเล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่า
จะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึน้ ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือก
ซือ้ มากมาย นาท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในปี
ค.ศ. 1843-1856 ในช่วงยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัง้ อยู่ริม
ชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป เป็ นพระราชวังสุดหรูหราอลังการ ภายในมีการประดับตกแต่งอย่าง
วิจิตรตระการตา ทัง้ เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระไนต่างๆ แต่ท่นี ่าตื่นตาตื่นใจคือโคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก
อังกฤษ ซึ่งทาจากแก้วคริสตัลที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก มีนา้ หนักมากถึง 4 ตัน สวยงามเกินคาบรรยาย มีพรมทอมือขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก ลูกกรงราวบันไดนั้น ก็ทาด้วยแก้วคริสตัล อีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยนาฬิกามากมาย ซึ่งทุกเรือนจะชีบ้ อกเวลา
09:06 น. อันเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดีมสุ ตาฟา เคมาล อตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2484 ผูซ้ ่งึ เป็ น
วีรบุรุษและบิดาแห่งตุรกี ท่านคือนายทหารที่มีความสามารถ จากการที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของจักรวรรดิออตโตมันเพียงคนเดียว
ที่ไม่แพ้ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 หลังจากที่จักรวรรดออตโตมันพ่ายแพ้ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 แล้วก็ได้เป็ นผูน้ าของขบวนการ
แห่งชาติตุรกีในสงครามประกาศเอกราชตุรกี แล้วสามสารถเอาชนะกองทหารของฝ่ ายไตรภาคี ซึ่งนาไปสู่การปลดปล่อยและ
การก่อตัง้ ประเทศตุรกีในที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็ นช่องแคบ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ที่กนั้ ระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเล
มาร์มารา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจน
ชุม ทางการเดิ น รถ และขนถ่า ยสิน ค้า จากเอเชี ย สู่ยุโรป นับ ตั้งแต่ สุลต่ านอาห์เ หม็ ด ที่ 2 ได้สร้างป้ อมปราการขึน้ ที่ น่ี เมื่ อ ปี
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1452 เมื องชานัค คาเล่ในอดีตเป็ น ที่ตั้งของสมรภูมิ รบกัลลิ โปลี สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัม พัน ธมิ ตรต้องการรุ ก
คืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตรุ กีถอนตัวออกถอนตัวออกจากสงครามโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า

ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองเมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ –
โรงงานเครื่องหนัง – อิซเมียร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จาลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ตัง้ อยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้ อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่นา้ ไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นาท่านขึน้ เคเบิล้ คาร์ เพื่อชมนครบนที่สงู เป็ นโครงสร้างฐานใน
การป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตงั้ ถิ่นฐานในสมัยนัน้ มักเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ดา้ นหนึ่งเป็ นผาชัน
และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุง่ เรืองอยู่บนที่ราบเบือ้ งล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้านบน
(upper town) จะเป็ นพืน้ ที่วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพืน้ ที่ใช้งานต่างสาหรับกษัตริยแ์ ละชนชั้นสูง
เท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี นอกจากนีย้ ังเป็ นเมืองตาก
อากาศและสถานที่เล่นกีฬาทางนา้ ที่นิยมเป็ นอย่างมากของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทัง้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งขึน้ ชื่ออีก
ด้วย นาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้ นา Leather Fashion House ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ เสือ้ หนังคุณภาพดี พร้อมแบบดีไซน์
ที่ทนั สมัย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองอิซเมียร์ (Izmir) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของตุรกี และเป็ นอันดับ 2 ในด้านการค้ารอง
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จากอิสตันบูล เมืองนีม้ ีภูเขาอยู่เบือ้ งหลัง และทะเลอยู่ดา้ นหน้าเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ในอดีตคนรูจ้ กั อิซเมียร์ในชื่อ
ของ “สมีรน์ า” (Smyrna) ชื่อนีไ้ ด้มาจากชื่อเทพธิดากรีก “ไมรีนา” (Myrina) สมีรน์ าเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมช่วง 3,000-1,000
ปี ก่อนคริสตกาล อิซเมียร์อยู่ใต้การปกครองของออตโตมันตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1415 และปี ค.ศ. 1535 ได้มีการทาการค้ากับฝรั่งเศสทา
ให้ช าวยุโรปเข้า มาในอิ ซ เมี ย ร์ ส่ งผลให้เมื อ งนี ้ก ลายเป็ น เมื อ งท่ าสาคัญ ในพริบ ตา อาคารบ้านเรือ นที่ สร้า งในยุ ค นั้น เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ออกแบบคล้ายคลึงกับยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
่ี กั ARMIS HOTEL หรือเทียบเท่า
เดินทางเข้าสูท่ พ

อิ ซ เมี ย ร์ – เมื อ งโบราณเอเฟซุ ส – บ้ า นพระแม่ ม ารี – ปามุ ค คาเล –
ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ
ยิ่งใหญ่ ท่ีสุดในเอเซีย ” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน นาท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The
Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีม้ ีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่ง
ปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทงั้ 4 องค์นเี ้ ป็ นของจาลอง ส่วนของ
จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและตัง้ แสดงอยู่ท่พี ิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคน
ได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อม
ด้วยที่น่ งั ชมไล่ระดับขึน้ ไป ปั จจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครัง้ คราว ห้องอาบน้า
แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนา้ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้ นาท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สดุ ท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี ้ ถูกค้นพบ
อย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนา้ แร่รอ้ นที่มีแร่ธาตุแค
ลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชัน้ นา้ ตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนา้ แร่ท่ี
ไหลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นา้ แร่นมี ้ ีอุณหภูมิตงั้ แต่ ประมาณ 35 –
100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ
ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮีย
ราโพลิสล้อมรอบ จากนัน้ นาท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตัง้ โดยกษัตริยย์ ู
เมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานที่แห่งนีม้ ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้ หลายครัง้ หลังปี ค.ศ. 1334 จึงไม่มีคน
อาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนา้ ที่ ศักสิทธิ์ ซึ่งปั จจุบันตัง้ อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ พ
ี่ กั TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า

ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบา
หน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ ยัง
เป็ น ศูน ย์กลางที่ สาคัญ ของภูมิภาคแถบนี ้อี กด้วย ระหว่ างทางให้ท่ านได้ชมทัศ นี ย ภาพสองข้างทางสบายๆที่ งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝั่ งทางของประเทศตุรกี แล้วนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งก่อตัง้ ขึน้ ปี ค.ศ.
1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนีเ้ ป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นบั
ถือศาสนาอิสลามทาสมาธิโดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูม่ีอาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
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สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลานาด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมู ิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่งึ เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลุมพืน้ ที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะ
แผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม
แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า” และได้รบั การแต่งตัง้ จากองค์การยูเนสโก
ให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ชมระบาหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า

คัปปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอ
เรเม่ – นครใต้ดนิ – โรงงานทอพรม – อังการา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
***สาหรับท่านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของ
เมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้ บอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ราคา
230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจานงกับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ขอ้ มูล
และคาแนะนาเท่านัน้ )***
นาท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ ยังมีระบบระบายอากาศและ
สภาพวิถีชวี ิตความเป็ นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) นาท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
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ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ตี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ นาท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม
(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย จากนัน้ ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรี่
อิสระเลือกซือ้ ของตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองอังการา (Ankara) เป็ นเมืองหลวงของประเทศตุรกีตงั้ อยู่
บนฝั่ งทวีปเอเชีย ชาวตุรกี จะเรียกดินแดนฝั่ งเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็ นเมืองใหญ่ อันดับ สองรองจากอิสตันบูล
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้าเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบนา้ เค็มที่ใหญ่อนั ดับสองของตุรกีเมื่อหน้าร้อนมาถึงนา้ จะ
เหือดแห้งเป็ นแผ่นหนา มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสูท่ พ
ี่ กั THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 อังการา – สนามบิน – เตหะราน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

11.45 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อังการา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5119
***สาหรับคณะทีเ่ ดินทางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดินทางโดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air)
เทีย่ วบินที่ W5119 เวลา 11.00 น. และเดินทางถึงเวลา 14.50 น.***

14.30 น.

เดินทางถึงกรุงเตหะราน ประทศอิหร่าน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5051
***สาหรับคณะทีเ่ ดินทางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดินทางโดยสายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air)
เทีย่ วบินที่ W5051 เวลา 22.10 น. และเดินทางถึงเวลา 07.25 น.***
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วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
07.45 น.

เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
ONCE IN TURKEY 9 DAYS 6 NIGHTS
โดยสายการบินมาฮาน แอร์ (W5)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
26,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
26,900

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

05 – 13 มี.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
26,900

10,900

5,900

08 – 16 พ.ค. 63

26,900

26,900

26,900

10,900

5,900

14 – 22 พ.ค. 63

26,900

26,900

26,900

10,900

5,900

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63

26,900

26,900

26,900

10,900

5,900

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
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ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
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5.
6.
7.

8.
9.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่ มเติมกับทาง
บริษัทได้
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)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (35 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์สหรัฐ)

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

2.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
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3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ี
นั่ง Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

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
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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