กําหนดการเดินทาง

ราคา

เดือน เมษายน
.- บาท - เมษายน

,

วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิ สตันบูล

พบกันที เคาน์เตอร์ เช็คอิน

P

ประตู 6 สายการบิ น

Qatar Airways เจ้าหน้าที บริ ษ ท
ั ฯ คอยให้การต้อนรั บและอํานวย

ความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ-นเครื อง
09.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways

12.20 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพือเปลียนเทียวบิน)

14.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน Qatar Airways

18.30 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงอิ สตันบูล หลังขากผ่านขั-นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านสู่ ทีพัก
พักค้างคืน ณ โรงแรม Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

เทียวบินที QR 831
เทียวบินที QR 245

วันที$สองของการเดินทาง ฮิ ปโปโดรม-สุเหร่าสีนาํ) เงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บนํา) ใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ -เข้าชมสวนดอกทิวลิป
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึงเหลือแค่ส่วนปลายทียาว 20 เมตร แต่
กระนั-นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั-งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง จากนั-นนําท่านชม สุเหร่าสีนาํ) 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 สิ3งมหัศจรรย์ของโลกยุค

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 อุโมงค์เก็บนํ)า
เยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้ างขึ- นในสมัยจักรพรรดิ จสั ติ นเนี ยน ในปี ค.ศ. 532 เพือเป็ นที เก็บ นํ-าสําหรั บ ใช้ใน
เที3ยง

พระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที กรุ งอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
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 นําท่านเข้าชมภายใน
อี เมอร์กัน พาร์ค Emirgan Park สวนสาธารณะที3 ส วยที3 สุดและมี ช3ื อ เสียงที3 สุด ของตุร กี โดยที ตลอดเดื อ น

เมษายน ของทุ กปี สวนสาธารณะแห่ งนี- จะใช้เป็ น สถานที3 จัดงาน เทศกาลดอกทิ วลิป Tulip Festival 2019 โดย
แท้จริ งแล้ว ประเทศตุรกี เป็ นต้นกําเนิดดอกทิ วลิปของโลก คนส่ วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็ นประเทศเนเธอร์ แลนด์ ให้
ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพันธุ์ นับเป็ นล้าน ๆ ดอก

คํ3า

รับประทานอาหารคํ3า ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที$สามของการเดินทาง
เช้า

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
ช้อปปิ) ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั-นนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ งเป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝัง
มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี- ทาํ หน้าทีเป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื อมระหว่าง ทะเลดํ า The Black Sea เข้า
กับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท- งั สองข้างทีสวยงามตระการตาของ
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
ฮาเร็ ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน ส่ งท้ายช่วงเช้าด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้
อปปิ) ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื องเทศ ท่านสามารถเลือกซื- อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่

เที3ยง

คํ3า

จะเป็ นเครื องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลืองชือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัวพิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั งสู่ เมื องอี เซี ยบัท Eceabat (ระยะทาง HIJ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ K.LI
ชัวโมง) เป็ นเมื องเล็ก ๆ ที อยู่บ ริ เวณท่ าเรื อที จะข้ามฟากสู่ เมื องชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่ านจะได้เพลิ ดเพลิ นกับ ทิ วทัศน์ ที
สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิงชายทะเล ผ่านบ้านเรื อนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร เมื องถึงท่าเรื อ ณ
เมืองอีเซี ยบัทแล้ว นําท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานังเรื อ ประมาณ KN นาที) ตั-งอยูร่ ิ มทะเลมาร์
มาร่ า
รับประทานอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที3 Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที$สี$ของการเดินทาง
เช้า

ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั-นนําท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง เป็ นหนึ งในอาวุธ
ยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนั-น สร้างขึ-น เพือดึงดูดนักท่องเทียวจากทัวโลกทีหลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตา

ของตนเองอี กด้วย ได้เวลาพอสมควรนําท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อ งเปอร์ก ามัม Pergamum เป็ นสถานที ตั-งของโบราณ
เที3ยง

สถานทีสําคัญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
นําท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ งดินแดนในเทพนิ ยายมี โรงละคร
ที3 ชันที3 สด
ุ ในโลกซึ งจุผูช้ มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที มีความสวยงาม และรู ้ถึงความเฉลียวฉลาด
ของชาวเติ ร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที ระลึ กได้ตามอัธยาศัย นําท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อ งคูซาดาซึ
Kusadasi (ระยะทาง 199 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ H.LI ชัวโมง) เป็ นเมื องท่าที สําคัญทางการค้าอี กเมื องหนึ งของ

คํ3า

ตุรกี
รับประทานอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที3 Grand Belish Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที$หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่ งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที
เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิ ซุ ส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแห่ 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

เที3ยง

กรี กโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุ งให้ยงใหญ่
ิ
มากขึ-น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
นําท่ านสู่ เยียมชม บ้า นพระแม่ ม ารี House of Virgin Mary ซึ งเชื อกัน ว่าเป็ นที สุ ดท้ายที พระแม่ มารี ม าอาศัยอยู่และ
สิ- นพระชนม์ในบ้างหลังนี- ถู กค้นพบอย่าปาฏิ ห าริ ย ์ โดยแม่ ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna
Catherine Emmerich เมือปี

ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานทีไว้ในหนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง

เมือเธอเสี ยชี วิตลง มีคนพยายามสื บเสาะค้นห้าบ้านหลังนี- จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารี ได้รับการบูรณะเป็ น
บ้านอิฐ ชั-นเดียว ภายในมีรูปปั- นของพระแม่มารี ซึ งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที 6 ได้เคยเสด็จเยือนทีนี บริ เวณด้านนอกของ
บ้าน มี ก๊อกนํ-าสามก๊อก ที มี ความเชื3อว่าเป็ นก๊ อกนํ)าที3 มีความศักดิ: สิทธิ: แทนความเชื3อในเรื3 อง สุขภาพ ความ
รํ3ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ-าเป็ น กําแพงอธิ ษฐาน ซึ งมีความเชือว่าหากต้องการให้สิงทีปรารถนาเป็ นความจริ งให้
เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้ แล้วอธิ ษฐาน นําท่านช้อปปิ) ง ณ ศูนย์ผลิตเสื)อหนังคุณภาพสูง ซึ งตุรกีเป็ นประเทศที
ผลิ ตหนังที มี คุณภาพที สุ ด อี กทั-งยังผลิ ตเสื- อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิ ตาลี เช่ น Versace , Prada , Michael kors
อิ ส ระให้ท่ านเลื อกซื- อสิ น ค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั-น นําท่ านออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งปามุ ค คาเล่ Pamukkale (ระยะทาง
ประมาณ UVW กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ H ชัวโมง) เป็ นอีกหนึ งเมื องที มี นักท่องเที ยวให้ความสนใจเป็ นจํานวนมาก
นําท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง
“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนํ-าตกหิ นปูนสี ขาวทีเกิดขึ-นจากธารนํ-า

ใต้ดินทีมีอุณหภูมิประมาณ HN 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
คํ3า

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. BCDD นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ-าพุเกลือแร่ ร้อน
รับประทานอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที3 Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที$หกของการเดินทาง
เช้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งนํ-าพุเกลือแร่ ร้อน นําท่านชมหน้าผาทีขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนํ-า
เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและนํ-าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้าย นํ-าแร่ ทีไหลลงมาแต่ละชั-นจะ
แข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ-าแร่ น- ี มีอุณหภูมิประมาณ HH-HN องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึ งนิ ยม
ไปอาบหรื อนํามาดืม เพราะเชือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ

เที3ยง

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือว่านํ-าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ LLI กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ K 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 UNI 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

คํ3า

ประวัติศาสตร์ ทีถือว่ามีความเก่าแก่มากทีสุ ดแห่ งหนึงของโลก
รับประทานอาหารคํ3า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที3 Basaran Business Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที$เจ็ดของการเดินทาง เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี3ยน-เมืองคอนย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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 Lโดยประตูน- น
ั ถูกสร้างขึ-นในรู ปแบบทรงโค้ง จํานวน H 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 าวที3 เป็ นส่วนหนึ3งของทะเลเมดิ เตอร์เนี3ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่ ง
ตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อทีตกแต่งคล้ายกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที
มีโรงแรมระดับ N ดาว สร้างเรี ยงรายอยูต่ ามหน้าผา และทีพลาดไม่ได้เรื อจะพาท่านล่องไปชมนํ-าตกทีไหลจากหน้าผาไหลลงสู่
ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่ ซึ งแตกต่างจากนํ-าตกทัวๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็ น
เที3ยง

ลําธารนํ-า นับว่าเป็ นอีกหนึงประสบการณ์ทีนักท่องเทียวอย่างท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
จากนั-นนําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องแอสเพนโดส Aspendos ที อยู่ห่างประมาณ KN กิ โลเมตร นําท่านชม โรงละครที มี ความ
ยิงใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ งมี ความสวยงามและสามารถจุ ผูช้ มได้ประมาณ LI,III คน มี เวที แสดง
ด้านหลังที ถู กสร้ างขึ- นหลายชั-นเหมื อนกับอพาร์ ตเม้นท์ ที มี ห้องสําหรั บ นักแสดงเพือไว้เปลี ยนเครื องแต่งกาย นอกจากนั-น
ทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางที ยืนออกไปเหมือนกับระเบี ยงที ติดต่อกับที นัง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรง
ละครทีสามารถจุได้ประมาณ UN,III คน ซึ งมีเวทีทีสวยงาม ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อนพร้อมด้วยภาพทีแกะสลักอย่างงดงาม
ด้านนอกยังแบ่ งออกเป็ นสามส่ วนที ประดับ ด้วยนํ-าพุ และยังมี ซ ากโบราณอื น ๆ เช่ น เสาที ถู กตกแต่งอย่างสวยงามที อยู่บ น
ทางเดิ น สถานที ทําการค้าขาย จากนั-นนําท่านเดิ นทางสู่ เมื องคอนย่า Konya ซึ งเคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจักรเซลจู ค
ในช่วงปี ค.ศ. UIJU-UHIV รวมทั-งยังเป็ นศูนย์กลางทีสําคัญของภูมิภาคแถบนี-อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทีงดงาม

คํ3า

ตามธรรมชาติตลอดสองฝังทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที3 Bayir Diamond Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี

วันที$แปดของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบําหน้าท้อง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย Cappadocia (ระยะทาง LHY กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ H.LI ชัวโมง)
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลียนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานทีพักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออต

เที3ยง

โตมัน ทียิงใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง
จากนั-นนําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการขุดเจาะพื-นดินลึกลงไป 10 กว่าชั-น เพือใช้เป็ นทีหลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช- นั ล่างทีลึกทีสุ ดลึกถึง 85
เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี- มีครบเครื องทุกอย่างทั-งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ-า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทาง
หนี ฉุกเฉิ น ฯลฯ ท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ อง
ลึ ก เนิ น เขา กรวยหิ น และเสารู ป ทรงต่ าง ๆ ที งดงาม คั ป ปาโดเกี ย Cappadocia เป็ นชื อเก่ าแก่ ภ าษาฮิ ต ไทต์ แปลว่า
ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตั-งอยูท่ างตอนกลางของตุรกี เป็ นพื-นที เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื อ
ประมาณ 3 ล้านปี ทีแล้ว เถ้าลาวาทีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัวบริ เวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชั-นใหม่ข- ึนมา
จากนั-นกระแส นํ-า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ทีเต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ งดินแดนใน

เทพนิ ยายจนผูค้ นในพื-นทีเรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ) ื นที3มหัศจรรย์
แห่ งนี)เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกีจากนั-นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม
คํ3า

และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื- อสิ นค้าและของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั-นนําท่านชม “ระบําหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที3 โรงแรมตกแต่งสไตล์ถํ)า

วันที$เก้าของการเดินทาง
05.00 น.

เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงเทพมหานคร

สําหรับท่านทีสนใจ ทัวร์ข) นึ บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี-ของโรงแรม
(ทัวร์น3 งั บอลลนนี)ไม่ได้รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ)นบอลลูนประมาณท่ านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ท3ี ชําระ
เป็ นเงิ นสด และ MNO ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ท3ี ชําระด้วยบัตรเครดิ ต) เจ้าหน้าที บริ ษทั บอลลูน รอรับท่าน เพือเปิ ด

เช้า

ประสบการณ์ใหม่ทีไม่ควรพลาด
(สําหรับท่านที3ไม่ได้ซ) ือ ทัวร์ข) นึ บอลลูน อิ สระพักผ่อนที3โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
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 โบสถ์แอปเปิ) ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภู เขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตาม

บ่าย

อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื)นเมือง

พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถํ)าพื)นเมือง Local Cave House ของชาวพื-นเมือง Cappadocia พร้อมดืมชา
กาแฟ เนื องจากธรรมเนี ยมของชาวเมื องตุรกี เมื อมี ผูม้ าเยียมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็ น Welcome Drink เพือแสดงถึ ง

20:30 น.

นํ-าใจและมิ ตรภาพระหว่างเพือนใหม่ จากนั-นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื-นเมื องที มี ผูค้ นอาศัยอยูจ่ ริ งๆ นําท่านเดิ นทางสู่
สนามบิน ณ กรุงอังคาร่า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways
เทียวบินที QR 258

วันที$สิบของการเดินทาง

กรุงเทพมหานคร

00:20 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพือเปลียนเทียวบิน)

02.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

12.55 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

End of Service

***

เทียวบินที QR 980

กําหนดการเดินทาง
ราคา , .- บาท

เดือน เมษายน
- เมษายน

เนื$องจากราคานี*เป็นราคาโปรโมชัน$ จึงไม่มีราคาสําหรับเด็ก
ท่านที$มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี$ยว ต้องเพิ$มเงิน ดังนี*
เดินทางเดือน เมษายน

เพิ$มเงินอีกท่านละ

,

.- บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ*น – ลง ตามราคานํ*ามันที$ปรับขึ*นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที$
สายการบินประกาศปรับ และที$มีเอกสารยืนยันเท่านัน* (คิด ณ วันที$ 7 ม.ค. 2562) **

อัตราค่าบริการนี*รวมถึง
ตัว[ เครื องบินไป-กลับ ชั-นนักท่องเทียว Qatar Airways (นํ*าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน- าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี$มีอาย ุเกิน 85 ปี) ค่าทีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื-อที
ระบุในโปรแกรม, นํ-าดืมบริ การบนรถ วันละ 1 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 9 วัน รวมเท่ากับ 45 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% (ในกรณี ทีต้องการใบกํากับภาษี)

เงื$อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่า-ทิวลิป ต ุรกี 10 วัน
การชําระเงิน

งวดที1: สํ ารองทีนังมัดจําท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง
งวดที2: ชําระส่ วนทีเหลือทังหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ริเวียร่า-ทิวลิป ต ุรกี

วัน

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิb ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท3ีมีผูเ้ ดินทางตํ3ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท3ีมีผูเ้ ดินทาง BP-BC ท่าน จะต้องเพิ3มเงินท่านละ N,OOO.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิb ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั-งนี- จะคํานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุ ด
เนื องจากการท่องเที ยวนี- เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่ านไม่สามารถที จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณี ทีท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิb ในการใช้บริ การทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ-น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง เนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น- าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิb ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกั ท่องเทียวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตัว[ เครื องบินนี-เป็ นราคาโปรโมชัน ออกตัวR แล้วไม่สามารถทํา refund ได้ ทุกกรณี
เมือท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้
ในทุกรณี

โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ-นอยูก่ บั
ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ งมักมี ความแตกต่างกันซึ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติ ดกันตามที
ต้องการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพักแบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครื องปรับอากาศทีมีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั-น
โรงแรมระดับ ดาว ที$ ระบไุ ว้ในโปรแกรมการเดิ นทางนัน* บางโรงแรมอาจจะไม่เที$ ยวเท่ากับมาตรฐาน ดาว สากล
ระดับของโรงแรมที$ระบ ุนัน* เป็นการจัดอันดับของการท่องเที$ยวประเทศต ุรกี
ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ-น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิb ในการปรับเปลียนหรื อย้าย
เมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม

