ทัวร์ตุรกี อเมซิ่ง 8 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ Star Alliance
อิสตันบูล-บูร์ซา-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า
พัก โรงแรมถ้้า 2 คืน ที่ คัปปาโดเกีย ระดับ 5 ดาว
ก้าหนดการเดินทาง วันที่ 11-18 / 21-28 มี.ค. / 28มี.ค.-4เม.ย. 60
4-11 / 6-13 เม.ย. 60

ราคา 29,900.ราคา 33,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา - กรุงอิสตันบูล - เข้าที่พัก
วันที่2

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ตลาด สไปซ์ มาร์เกต - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้าเงิน - อุโมงค์เก็บ
น้้าเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ

วันที่3 เมืองบูซ่าร์ - ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิซเมียร์
วันที่4 บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
วันที่5 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย
วันที6

เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดนิ ไคมัคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค - บ้านชน
พื้นเมือง - โชว์ระบ้าหน้าท้อง

วันที่7 กรุงอังคาร่า - อะนีเคเบอร์ - เดินทางกลับ
วันที่8 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโดฮา - อิสตันบูล

06.00 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน P ประตู 6 สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
08.35 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR 831
12.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
13.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR 245
18.25 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านสู่ที่พัก
พักค้างคืน ณ โรงแรม Qua Hotel 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ – ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้าเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้้าใต้ดนิ เยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

นําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมี
ความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลด้า The Black
Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่
สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย
เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
อย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะ
ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับ การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus
ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมา
หนัก 4.5 ตัน
นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของ
ฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง
แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่
กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
จากนั้นนําท่านข้ามถนนเล็ก ๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ําเงินเป็นเพราะ
เขาใช้กระเบื้องสีน้ําเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทําเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป
เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ
เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกว้างมุ่งหน้าสู่โบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม
ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
จากนั้นนําท่านเดินข้ามถนนอีกครั้งสู่ อุโมงค์เก็บน้้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ
จัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ําสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิด
ล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ําหลังคา 336 ต้น จากนั้นนําท่านเดินตามตรอกซอกซอยที่
เป็นมีบ้านสร้างอยู่ตลอดเส้นทางในสไตล์ที่น่ารัก และบ้านบางหลังก็มีการตกแต่งภายนอกแบบออตโตมัน จนถึง
ทางเข้า พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลัง
ที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็น
ศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร
พระราชวังแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตามแนวฝั่ง
ทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ําค่า อาทิ
เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน
ในแต่ละยุคสมัย
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ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Qua Hotel 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง อิสตันบูล - เมืองบูซาร์ - เมืองอิซเมียร์
เช้า

เที่ยง

ค่้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งห่างจากอิสตันบูลประมาณ
235 มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มีความสําคัญและใหญ่
เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนีย้ ังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ประมาณ
70 เปอร์เซนต์เพื่อนําไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปี
ค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล
นําท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน
และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่
เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่ม
รื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจํานวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa
สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มคี วามสวยงามอีก
แห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการ
ตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้
ยังมีที่บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี้จงึ ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของ
ประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก
โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนา
อิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยงั มีเสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใส
นี่เองที่ทําให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษ
เคยมาเยือนด้วย ได้
เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.20 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Double Three by Hilton 5* หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานท้าเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายทีพ่ ระแม่มารีมาอาศัยอยู่

เที่ยง

และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเม
อริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราว
กับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบัน
บ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเน
ดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ําสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์
แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่า้ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ําเป็น ก้าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า
หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน้าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน
จากนั้นนําท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ
ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of
Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก
จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัด
เข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัย
กรีกโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น้าท่านช้อปปิง้ ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อ
หนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง
ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใต้ดินที่มีอุณหภูมปิ ระมาณ 35
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มแี ร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา
“คาลดากึ” ทีต่ ั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกริ ิยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็น
ริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่ร้อน นําท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ
หรือปุยฝ้าย น้ําแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
น้ําแร่นมี้ ีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
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คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ําพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
ค่้า
รับประทานอาหารค่า้ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็นเมืองที่
นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่ง
แรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum หรือสํานักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย
เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่
นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดิมเป็นสถานที่ที่นักบวชในศาสนา
อิสลามทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็น
สุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับ
ประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลาน่า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่
องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก
ค่้า
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันที่หกของการเดินทาง
เดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ - เมืองใต้ดินไคมัคลี่
โชว์ระบ้าพื้นเมือง Belly Dance Show
05.00 น.

เช้า

เที่ยง

ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้ บอลลูน
ประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควร
พลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้นนําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี
Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่
หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้ง
ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
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ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา
St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิล้ Apple Church
แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ
เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื่อแสดง
ถึงน้ําใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ
ค่้า
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนัน้ นําท่านชม “โชว์ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้้าเต็ม จะเปลีย่ นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองอังคาร่า - กรุงโดฮา - กรุงเทพมหานคร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม กรุงอังคาร่า Ankara เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งของกระทรวง ทบวงกรม มหาวิทยาลัย
และสถานที่ราชการต่าง ๆ
นําท่านชม อะนีเคเบอร์ Anikabir ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นบิดาของ คนตุรกีรุ่นใหม่สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่ว้างใหญ่ประมาณ 750,000 ตาราง
เมตร ประกอบไปด้วย สวนสันติภาพ The Peace Park และ สถานที่ฝงั ศพของอตาเติร์ก Ataturk Mausoleum
ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิกของตุรกีชื่อ อีมัลโอนัท Emil Onat สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1944 และ สําเร็จเรียบร้อยใน
ปี ค.ศ. 1953
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
21:20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR 258
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
01.00 น.
03.05 น.
13.20 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เที่ยวบินที่ QR 836

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 11-18 / 21-28 มี.ค. / 28มี.ค.-4เม.ย. 60
ผู้ใหญ่ และเด็ก พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,900

บาท

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว

บาท
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 4-11 / 6-13 เม.ย. 60
ผู้ใหญ่ และเด็ก พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว

ราคาท่านละ

33,900

บาท

7,000

บาท

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาส้าหรับเด็ก
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้้ามันที่ปรับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2559) **
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways
(น้้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกํากับภาษี)
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 41
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันทําการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันทําการ หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันทําการ หักค่ามัดจํา 20,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100%
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หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่ผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท กรุ๊ปสามารออกเดินทางได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัดหยุด งาน การประท้ วง ภัย ธรรมชาติ การก่อ จลาจล อุบั ติเ หตุ ปัญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ งนี้ จะคํา นึง และรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ
ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการ
ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือด
หมู
 ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถท้า refund ได้ ทุกกรณี
 ตั๋วเครื่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
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