กําหนดการเดินทาง
- เมษายน
วันแรกของการเดินทาง
19.00 น.

/

-

เมษายน

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิ สตันบูล

พบกันที เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิ น เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ.นเครื อง

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ

.! ชั"วโมง)

วันทีสองของการเดินทาง อิ สตันบูล-อิ ซเมียร์-ปามุคคาเล่
04.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลียนเทียวบินภายในประเทศ

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 2312
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ . * ชั"วโมง)

09.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิ ซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีศุลกากรแล้ว นําท่านชมความสวยงาม
ของ เมื อ งโบราณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดี ต เป็ นเมื องหลวงแห่ งเอเชี ยของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที เป็ น
สัญลักษณ์ ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คื อ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอี กแห่ งคือ วิหารแห่ ง
จักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้ างขึ.นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่ งนี. คืออยูใ่ น
สภาพทีสมบูรณ์มาก จากนั.นปิ ดท้ายกันทีสิ งก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในนครเอฟฟิ ซุ ส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ ง
สร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นทีนัง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั.น สร้างสมัย

เที"ยง

กรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงใหญ่
ิ
มากขึ.น
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื3นเมือง
นําท่านช้อปปิ3 ง ณ ศูนย์ผลิตเสื3อหนังคุณภาพสูง ซึ งตุรกีเป็ นประเทศทีผลิตหนังทีมีคุณภาพทีสุ ด อีกทั.งยังผลิตเสื. อหนัง
ส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิ ตาลี เช่ น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลื อกซื. อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย นํา
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็ นอีกหนึ งเมืองทีมีนกั ท่องเทียวให้ความสนใจเป็ นจํานวนมาก ท่าน
ชมความมหั ศ จรรย์ท างธรรมชาติ ณ เมื อ งปามุ ค คาเล่ Pamukkale คําว่า “ปามุ ค คาเล่ ” ในภาษาตุ ร กี หมายถึ ง
“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ.าตกหิ นปูนสี ขาวทีเกิดขึ.นจากธารนํ.า
ใต้ดินทีมีอุณหภูมิประมาณ DE องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ นทีมีแร่ หินปูน (แคลเซี ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มาณทีสู งมาก ไหลริ นลง
มาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีตั.งอยูห่ ่ างออกไปทางทิศเหนือ ริ นเอ่อล้นขึ.นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ. ว

เป็ นแอ่ ง เป็ นชั.น ลดหลันกัน ไปตามภู มิ ป ระเทศเกิ ด เป็ นประติ ม ากรรมธรรมชาติ อัน สวยงามแปลกตา และโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์ยากจะหาทีใดเหมือน จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. >?? นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งนํ.าพุเกลือแร่ ร้อน นํา
ท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ.าพุเกลือแร่ ร้อน

นําท่านชมหน้าผาทีขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนํ.า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและนํ.าตกแช่แข็ง

ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้าง

จากหิ มะ เมฆหรื อปุ ยฝ้ าย นํ.าแร่ ทีไหลลงมาแต่ละชั.นจะแข็งเป็ นหิ นปู น ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ.าแร่ น. ี มี
อุณหภูมิประมาณ DD-DE องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนํามาดืม เพราะเชือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ
โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื อว่านํ.าพุร้อนสามารถรักษาโรค
คํ"า

ได้
รับประทานอาหารคํ"า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที" Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันทีสามของการเดินทาง ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
เช้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ KKL กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ M ชัวโมง) เป็ น
เมื องท่ องเที ยวชายทะเลที ตั.งอยู่ริมชายฝั งทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน Mediterranean Sea ซึ งตั.งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
ประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ งเมืองประวัติศาสตร์ ซึ งสามารถย้อนกลับไปประมาณ OEL ปี ก่อนคริ สตกาล สําหรับตัวเมืองนั.นตั.งอยู่
บนที ราบชายฝั งแคบๆ ที ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่ องเที ยวที เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็ น
“ริ เวียร่ าแห่ งตุรกี” ซึ งสถานที ท่องเที ยวภายในเมื องนั.นก็มีท. งั ส่ วนที เป็ นแหล่งท่องเที ยวทางธรรมชาติ และท่องเที ยวทาง

เที"ยง

ประวัติศาสตร์ ทีถือว่ามีความเก่าแก่มากทีสุ ดแห่ งหนึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื3นเมือง
นําท่านชมความสวยงามของ เมื องอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุ สาวรี ยโ์ บราณ รวมถึงกําแพงเมื อง ซึ งเป็ น
ทีตั.งของ “ฮิ ดิรล์ ิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ งหอคอยทีมีความสําคัญ ซึ งสร้างขึ.นจากหิ นสี น. าํ ตาลอ่อนเพือใช้
เป็ นป้ อมปราการ หรื อ ประภาคารในอดี ต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที ค่อนข้างมี ความโดดเด่นและเป็ นจุดหมาย
ทางด้านการท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึ งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั.น
นํ า ท่ า นสู่ ประตู เฮเดรี ย น Hadrian’s Gate ประตู ชั ย ซึ งสร้ า งขึ. นตามชื อของจัก รพรรดิ โ รมัน เฮเดรี ยน Roman
Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที Kโดยประตูน. น
ั ถูกสร้างขึ.นในรู ปแบบทรงโค้ง จํานวน D ประตู ซึ งถือว่าเป็ นประตูที

สวยทีสุ ดแห่ งหนึ งของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั.นนําท่านชม ท่ าเรือโบราณ Old Habour ซึ งปั จจุบนั ท่าเรื อแห่ งนี. ได้ถูก
ปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งช้อปปิ. งที สําคัญสําหรับนักท่องเที ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิ มไว้ จากนั.นนําท่าน ล่องเรือชมความงาม
ของอ่ าวที" เป็ นส่วนหนึ"งของทะเลเมดิ เตอร์เนี"ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่ ง

ตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อทีตกแต่งคล้ายกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที
มีโรงแรมระดับ E ดาว สร้างเรี ยงรายอยูต่ ามหน้าผา และทีพลาดไม่ได้เรื อจะพาท่านล่องไปชมนํ.าตกทีไหลจากหน้าผาไหลลงสู่
ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่ ซึ งแตกต่างจากนํ.าตกทัวๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ น
ลําธารนํ.า นับว่าเป็ นอีกหนึงประสบการณ์ทีนักท่องเทียวอย่างท่านไม่ควรพลาด

คํ"า

รับประทานอาหารคํ"า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที" Basaran Business Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันทีสีของการเดินทาง
เช้า

เที"ยง

เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง EMK กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ P ชัวโมง) ระหว่าง
ทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทีสวยงามสองข้างทางโดยตลอด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื3นเมือง
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลียนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานทีพักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออต
โตมัน ทียิงใหญ่ นําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการ
ขุดเจาะพื.นดินลึกลงไป 10 กว่าชั.น เพือใช้เป็ นทีหลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช. นั ล่างทีลึกทีสุ ดลึกถึง 85 เมตร เมือง
ใต้ดินแห่ งนี. มีครบเครื องทุกอย่างทั.งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ.า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น

คํ"า

ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ"า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั.นนําท่านชม “ระบําหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที" Gore Kaya Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถํ3า

!! หมายเหต ุ ในกรณีท"ีโรงแรมถํ3าเต็ม ขอสงวนสิทธิ เปลี"ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ * ดาว แทน !!
วันทีห้าของการเดินทาง คัปปาโดเกีย-อิ สตันบูล
05.00 น.

สําหรับท่านทีสนใจ ทัวร์ข3 นึ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี.ของโรงแรม
(ทัวร์น"งั บอลลนนี3ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ค่าขึ3นบอลลูนประมาณท่านละ 230USD

ในกรณีท"ีชําระเป็ นเงิน

สด และ 240USD ในกรณีท"ีชําระด้วยบัตรเครดิต)

เช้า

เจ้าหน้าทีบริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพือเปิ ดประสบการณ์ใหม่ทีไม่ควรพลาด
(สําหรับท่านที"ไม่ได้ซ3 ือ ทัวร์ข3 นึ บอลลูน อิ สระพักผ่อนที"โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง
ค.ศ. 9 ซึ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ทีต้องการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถํ.าเป็ นจํานวนมากเพือสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการ
ป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัท ธิ อืนที ไม่ เห็ นด้วยกับศาสนาคริ ส ต์ ชม โบสถ์เซนต์บ าร์บ ารา St. Barbar Church

โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ3 ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภู เขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตาม
เที"ยง

อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื3นเมือง
นําท่านชม เมื องคัปปาโดเกีย Cappadocia ดิ นแดนที มี ภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึก เนิ นเขา
กรวยหิ น และเสารู ปทรงต่าง ๆ ทีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรก ๆ ทีอาศัยอยู่
ในดินแดนแถบนี. ) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตั.งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ นพื.นทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส
และ ภูเขาไฟฮาซาน เมือประมาณ 3 ล้านปี ทีแล้ว เถ้าลาวาทีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัวบริ เวณจนทับถม
เป็ นแผ่นดินชั.นใหม่ข. ึนมา จากนั.นกระแส นํ.า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเรื อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม
โดม และอี กสารพัดรู ปทรง ดู ประหนึ งดิ นแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื.นที เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ.
1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ3 ืนที"มหัศจรรย์แห่ งนี3เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของ
ตุรกี จากนั.นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิ ค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื. อสิ นค้าและ
เย็น
16.30 น.

ของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื3นเมือง
ออกเดินทางสู่ สนามบิน เมืองเนฟเชียร์

19.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 2009
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ .Q ชั"วโมง)

21.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิ สตันบูล นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมทีพัก
พักค้างคืน ที" Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันทีหกของการเดินทาง
เช้า

อิ สตันบูล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึงเหลือแค่ส่วนปลายทียาว 20 เมตร แต่
กระนั.นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั.งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง จากนั.นนําท่านชม สุเหร่าสีนาํ3 เงิน Blue
Mosque

ทีมาของชือสุ เหร่ าสี น. าํ เงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื.องสี น. าํ เงินในการตกแต่งภายใน ซึ งทําเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น

ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือถึงเวลาทีจะต้องทําพิธีละหมาด
Minaret 6 หอ เท่ากับสุ เหร่ าทีนครเมกกะ จากนั.นนําท่านเดิ นต่อไปชมสถานทีซึ งเป็ น 1

ใน 7 สิ"งมหัศจรรย์ของโลกยุค

กลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นที ประชุ มสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดี ตโบสถ์
แห่งนี.เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามคํ.าทีสลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บนํ3า
เยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้ างขึ. นในสมัยจักรพรรดิ จสั ติ นเนี ยน ในปี ค.ศ. 532 เพือเป็ นที เก็บ นํ.าสําหรั บ ใช้ใน
เที"ยง

พระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามทีกรุ งอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําท่านชม พระราชวังทอปกาปึ

Topkapi Palace

สร้างขึ.นในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที 2 เปลียนเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.

1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องทีโด่งดังและเป็ นทีสนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นทีเก็บสมบัติ และวัตถุล. าํ ค่า
มากมาย โดยมีกริ ชแห่ งทอปกาปึ ด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ทีสําคัญ ส่ งท้ายครึ งวันช่วงเช้า
ด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ3 ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื องเทศ ท่านสามารถเลือกซื. อของฝาก
ได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลืองชือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะ
เป็ นถัวพิทาชิโอ ฯลฯ

คํ"า

รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคารอาหารพื3นเมือง
พักค้างคืน ที" Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี

วันทีเจ็ดของการเดินทาง
เช้า

กรุงอิ สตันบูล-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ งเป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝังมีความ
สวยงามมาก ช่ องแคบนี. ท าํ หน้าที เป็ นเส้ นแบ่ งระหว่างยุโรป และเอเชี ย เชื อมระหว่าง ทะเลดํ า The Black Sea เข้ากับ
ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี ความยาว 32 กิ โลเมตร ให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์ท. งั สองข้างที สวยงามตระการตาของ
ช่องแคบบอสฟอรัสทีเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ทีสําคัญยิงในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั.งเรี ยงรายอยูต่ ามช่อง
แคบเหล่านี. นําท่ านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที สะท้อนให้เห็ นถึ งความ
เจริ ญอย่างสู งสุ ดทั.งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั.งสิ. น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของ
ยุโรปและตะวันออกทีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คาํ นึ งถึงความสิ. นเปลืองใด ๆ ทั.งสิ. น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้
ดอกรายล้อมพระราชวังซึ งอยูเ่ หนื ออ่าวเล็ก ๆ ที ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และ

เที"ยง

ฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื3นเมือง
นําท่ านสู่ ย่าน ทั ก ซิ ม สแควร์ Taksim Square เป็ นย่านคึ ก คัก ที สุ ด ในมหานครอิ ส ตัน บู ล และเป็ นจุ ด ศู น ย์ร วมของ
นักท่องเทียวทัวโลก ตั.งอยูใ่ นเขตยุโรปของนครอิสตันบูล คําว่า Taksim หมายถึง การแบ่งแยก หรื อ การกระจราย ซึ งมี
ที มาจากในรั ชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานที แห่ งนี. เคยเป็ นที ตั.งของอ่างเก็บนํ.าในยุคของออตโตมันและเป็ นจุ ดที
สายนํ.าจากทางตอนเหนื อถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังส่ วนอืน ๆ ของเมืองนอกจากนี. คาํ ว่า Taksim ยังหมายถึงรู ปแบบ
ดนตรี พิเศษในเพลงคลาสสิ คของตุรกี อีกด้วย ระหว่างที เราเดิ นเพลินบางช่วงเวลาจะมี รถรางสี แดงที วิงมาตามรางมี กิจกรรม
พิเศษบนรถรางได้นักท่องเที ยวได้เห็ นการแสดงต่างบนรางได้ตลอดเวลานอกจากนี. Taksim Square ยังรายล้อมไปด้วย
ร้านอาหารตุรกี, ร้านค้า, ผับ, คาเฟ่ และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายได้แก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway
และ Burger King และสิ นค้าแบรนด์เนม ชือดัง อืน ๆ อีกมากมายให้นกั ท่องเทียวได้เพลิดเพลินได้ตลอดเวลา

(** เพื"อไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านจึ งของดบริการอาหารคํ"า ** )
OU.LL น.

นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

วันทีแปดของการเดินทาง
01.25 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ >.Q* ชั"วโมง)

15.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กําหนดการเดินทาง
- เมษายน

/

-

เมษายน

เนืองจากราคานี*เป็นราคาโปรโมชัน จึงไม่มีราคาสําหรับเด็ก
เนืองจากราคานี*เป็นราคาโปรโมชัน ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรป๊ ุ เท่านัน*

ท่านทีมีความประสงค์จะนอนห้องพักเดียว
เพิมเงินอีกท่านละ 6, .- บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ*น – ลง ตามราคานํ*ามันทีปรับขึ*นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที
สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยันเท่านัน* (คิด ณ วันที 15 พ.ย. 2561) **

ชัน* ธ ุรกิจเพิมเงินจากราคาทัวร์ เริมต้นทีท่านละ 95,000.- บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมือทีนัง confirm เท่านัน* )

ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเทียวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั.น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้นกั ท่องเทียวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2
ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทียวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัวV กรุ๊ ป หากออกตัวV แล้ว นักท่องเทียวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพือโหลด สําหรับชั.นท่องเทียว ท่านละ 1 ใบ (นําหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ.นเครื อง Hand Carry (นําหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี*รวมถึง
ตัวV เครื องบินไป-กลับ ชั.นนักท่องเทียว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (นําหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน. าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี% อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่าทีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื.อทีระบุในโปรแกรม, นํ.าดืมบริ การบนรถ วันละ K ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานทีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าทีไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี*ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื องดืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น R วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%

เงือนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ลักซ ูรีย ์ ริเวียร่า ต ุรกี 8 วัน
การชําระเงิน

งวดที%1: สํ ารองทีน% ั%งมัดจําท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง
งวดที%2: ชําระส่ วนทีเ% หลือทังหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ลักซ ูรีย ์ ริเวียร่า ต ุรกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าใช้จ่ายอืน (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 ทธิ_ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท"ีมีผูเ้ ดินทางตํ"ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท"ีมีผูเ้ ดินทาง *- > ท่าน จะต้องเพิ"มเงินท่านละ T,

.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ_ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั.งนี.จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุ ด
เนื องจากการท่องเที ยวนี. เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่ านไม่สามารถที จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณี ทีท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ_ ในการใช้บริ การทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ. น หากท่ านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมื อง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ทีชําระมาแล้ว หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น. าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ_ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกั ท่องเทียวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตัวU เครื"องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างทีสาย
การบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ทียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้
ออกตัวV เครื องบิ นไปแล้วผูเ้ ดิ นทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบิ นเท่านั.น(ในกรณี ทีตัวV เครื องบิ นสามารถทําการ Refund ได้
เท่านั.น)

ท่านทีจะออกตัวV เครื องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์ น. นั ๆยืนยันการเดินทาง
แน่ นอนหากท่านออกตัวV ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น. นั ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที
เกียวข้องกับตัวV เครื องบินภายในประเทศได้
เมือท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึ.นอยู่
กับข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ งมักมีความแตกต่างกันซึ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที
ต้องการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพักแบบ 3 เตียงได้
โรงแรมระดับ ดาว มาตรฐานของประเทศต ุรกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครื องปรับอากาศทีมีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั.น

ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ.น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ_ ในการปรับเปลียนหรื อย้าย
เมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ3นเครื"องบิน
กรุ ณางดนําของมี คมทุ กชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที จะถือขึ.นเครื องบิ นเช่นมี ดพับกรรไกรตัดเล็บทุ กขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น กรุณ าใส่ใน
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ.นบนเครื องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุทีเป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชันนํ.าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั.งโดยจะอนุญาตให้
ถือขึ.นเครื องได้ไม่เกิ น 10 ชิ. นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิ น 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที เดี ยวกันในถุงใสพร้ อมที จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที รั กษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
หากท่านซื. อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเทียวบินจึงสามารถนําขึ.นเครื องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิ ด
ปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
รายการทัวร์ ทีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนํ.าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐานได้ท. งั นี. ข. ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่
ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ_ ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในนํ.าหนักส่ วนทีเกิน

