TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการา | คัปปาโดเกีย | คอนยา | ปามุคคาเล
เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จาลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาแนะนาเพียง
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ

32,900.-

4,900.-

วันที่ 2. ดูไบ - อังการา
วันที่ 3. อังการา - คัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้าท้อง
วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
วันที่ 5. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
วันที่ 6. คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองแห่งทรอย
วันที่ 7. อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีนา้ เงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย - แกรนด์บาซาร์
วันที่ 9. พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้า ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย
การบินเอมิเรตส์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน

วันที่ 2 ดูไบ – อังการา
03.30 น.
07.15 น.
09.55 น.
13.50 น.

ค่า
่ ัก
ทีพ

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 377
** คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น. **
เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ 119
** คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 10.05 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 13.40 น. **
ถึง สนามบินเมืองอิสตัลบูล ฝั่ งเอเชีย Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา
(Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจุบนั ของตุรกี เมืองแห่งมนต์เสน่หท์ ่ีผสมผสานกันระหว่าง
ยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะโรมัน และมัสยิดในศิลปะไบแซนไทน์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบาหน้าท้อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่งึ เกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพืน้ ที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม
ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดน
แห่งปล่องนางฟ้ า” และได้รบั การแต่งตัง้ จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
แห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) เดินเที่ยวชมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum)
ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ตี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่นื ที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา
คริสต์ จากนัน้ นาท่านเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้
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ค่า
่ ัก
ทีพ

ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมระบาหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดนิ – ปามุคคาเล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้ บอลลูน
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจานงค์กบั หัวหน้าทัวร์
โดยตรง ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเท่านัน้ ) **
สาคัญ ! กรณียกเลิกการจองบอลลูน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินทุกกรณี

กลางวัน

3

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ.
1071-1308 รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนีอ้ ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสอง
ข้า งทางสบายๆที่ ง ดงามตามธรรมชาติ ต ลอดสองฝั่ งทางของประเทศตุ ร กี แล้ว น าท่ า นชม นครใต้ ดิ น
(Underground City) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
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นาท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็ นนา้ ตกหินปูนสีขาว
ที่เกิดขึน้ จากธารนา้ ใต้ดินที่มีอณ
ุ หภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสม
อยู่ในปริมาณที่สงู มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตงั้ อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้ มาเหนือ
ผิ ว ดิ น และท าปฏิ กิ ริย าจับ ตั ว แข็ ง เกาะกัน เป็ น ริว้ เป็ น แอ่ ง เป็ น ชั้น ลดหลั่น กัน ไปตามภู มิ ป ระเทศ เกิ ด เป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ปามุคคาเล
และเมืองเฮียราโพลิส ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒ นธรรมในปี
ค.ศ.1988 สาคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า

ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาซี – เมืองโบราณเอ
วันที่ 5
เฟซุส – บ้านพระแม่มารี
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนา้ แร่รอ้ นที่มีแร่ธาตุ
แคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชัน้ นา้ ตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจาก
ปุยฝ้าย ซึ่งนา้ แร่ท่ไี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นา้ แร่นี ้
มี อุณ หภู มิ ตั้ง แต่ ป ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึ ง นิ ยมไปอาบหรือน ามาดื่ ม เพราะเชื่ อ ว่า มี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ จากนั้ นนาท่านชมเมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตัง้ โดยกษัตริยย์ ู เมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ใน
ปี 190 ก่อนคริส ต์กาล สถานที่แห่ งนีม้ ี แผ่น ดินไหวเกิด ขึน้ หลายครัง้ หลังปี ค.ศ 1334 จึ งไม่ มี ค นอาศัยอยู่อี ก
ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนา้ ที่ ศักสิทธิ์ ซึ่งปั จจุบนั ตัง้ อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุ ในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่ง
คั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีม้ ีทางเข้า 3
ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทงั้ 4 องค์นีเ้ ป็ นของจาลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดี
ชาวออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและตัง้ แสดงอยู่ท่ี พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดล้อมด้วยที่น่ งั ชมไล่ระดับขึน้ ไป ปั จจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้าง
เป็ นครัง้ คราว ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนา้ ให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี ้ หลังจากนั้นนาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้ หนัง
คุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เสือ้ หนัง ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี
(House of Virgin Mary) ซึ่ง เชื่ อกัน ว่ าเป็ น ที่สุด ท้ายที่ พ ระแม่ ม ารีม าอาศัยและสิ น้ พระชนม์ในบ้านหลัง นี ้ ถูก
ค้น พบอย่ างปาฏิ ห าริย์โดยแม่ ชี ต าบอดชาวเยอรมัน ชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริช Anna Catherine
Emmerich ค.ศ. 1774-1824

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าสู่ทพ
ี่ กั โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

6

คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานั คคาเล – ม้าไม้จาลอง
แห่งทรอย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้ อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30
กม.ทางด้านเหนือของแม่นา้ ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสาคัญของพวก
เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis) นครบนที่สงู เป็ นโครงสร้างฐาน
ในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ งั้ ถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่
ด้านหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้ งล่างที่รายล้อม
ป้อมปราการเหล่านี ้ โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็ นพืน้ ที่วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ พระราชวัง
และพืน้ ที่ใช้งานต่างสาหรับกษัตริยแ์ ละชนชัน้ สูงเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมือง
ด้านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้า
จากเอเชียสู่ยุโรป นับตัง้ แต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ ที่น่ีเมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีต
เป็ นที่ตงั้ ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่อง
แคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก นาท่านชมและถ่ายรู ปคู่กับม้าไม้จาลองแห่ง
ทรอย (Hollywood of Troy)

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3SAW-EK004]

่ ัก
ทีพ

นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้าเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เช้า

กลางวัน
บ่าย

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ขา้ มช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็ นช่องแคบ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ที่กั้นระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีป
เอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) เมืองสาคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
เดินทางสูจ่ ัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome)
ตั้ง อยู่ห น้า สุเหร่า สี น ้า เงิ น เดิ ม เป็ น ลานแข่ ง รถม้า และศูน ย์ก ลางเมื อ งในยุ ค ไบแซนไทน์ น าชม สุ เหร่ า สี น้ า
เงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนีไ้ ด้มาจากกระเบือ้ งเคลือบสี
นา้ เงินที่ใช้ปตู ลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ที่ซ่งึ เคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่าน
อาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ.1609 ใช้เวลาสร้างทัง้ หมด 7 ปี จากนั้นนาท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ น
ช่ อ งแคบที่ เ ชื่ อ มทะเลด า (The Black Sea) เข้า กั บ ทะเลมาร์ม าร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทั้ ง สิ ้น
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบ
ของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสาคัญยิ่งใน
การป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดล
มาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทัง้ สิน้
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 8

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า

ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย แกรนด์บาซาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึน้ ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ
เป็ นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซือ้ มากมาย จากนัน้ นาท่านชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีต
เคยเป็ นที่ประทับของสุล ต่านแห่งราชวงศ์อ อตโตมัน ปั จจุบันพระราชวังทอปกาปี กลายเป็ นพิพิธภัณ ฑ์สถาน
แห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบัติอนั ลา้ ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก
มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุล ต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมี การปิ ดปรับปรุ งบางส่วน อาจจะทาให้ไม่
สามารถเข้าชมได้ทงั้ หมด)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านชมสุ เหร่า เซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่ อในปั จ จุบัน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ฮาเยีย โซเฟี ย
(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ นสุเหร่า ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณ ฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถื อเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีท่ีสุดของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้
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ค่า
่ กั
ทีพ

เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็ น
ตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้ ินเนือ้ ที่กว่า 2 แสนตารางเมตร
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตัง้ แต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง
กระเบือ้ ง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่น่ีเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่าง
มาก ดังนัน้ จึงตัง้ ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ท่มุ สร้างคิดเป็ นเงินในปั จจุบนั ถึงประมาณพันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม

10.30 น.
15.35 น.

นาเดินทางสูส่ นามบิน Sabiha Gokcen International Airport
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 120
* คณะเดินทางวันที่ 21 มี.ค.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดูไบ เวลา 21.00 น. *

20.50 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
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22.35 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 374
* คณะเดินทางวันที่ 21 มี.ค.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 30 พ.ค.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. *

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
07.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**********************************************************************************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

02 - 11 มี.ค. 63
14 – 23 มี.ค. 63
21 – 30 มี.ค. 63
25 เม.ย.-04 พ.ค. 63
30 เม.ย.-09 พ.ค. 63
06 – 15 พ.ค. 63
30 พ.ค.-08 มิ.ย. 63
06 – 15 มิ.ย. 63
20 – 29 มิ.ย. 63

32,900.35,900.32,900.35,900.33,900.33,900.33,900.33,900.33,900.-

32,900.35,900.32,900.35,900.33,900.33,900.33,900.33,900.33,900.-

32,900.35,900.32,900.35,900.33,900.33,900.33,900.33,900.33,900.-

16,400.16,400.16,400.18,400.14,400.16,400.16,400.16,400.16,400.-

5,900.5,900.5,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทาวีซ่าตุรกี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

10

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
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3.
4.

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.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน 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 เพิ่มเติมกับทาง
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%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (40 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลาร์สหรัฐ)
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

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

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

12

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 (30 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคื นได้คือ 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
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้อ งพัก แบบ 3 ท่ าน / 3 เตี ย ง (Triple Room) ห้อ งพัก ต่ างประเภทอาจจะไม่ ติ ด กัน และบาง
โรงแรม 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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