CHARMING TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 2562

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | พระราชวังโดลบามาเช| อ่างเก็บน ้าใต้ ดนิ เยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรื อช่องแคบบอสฟอรัส
ราคาเพียง

39,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพ – อิสตันบูล
วันที่ 2. อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน ้าใต้ ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
วันที่ 3. อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้ าท้ อง
วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่ 5. คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 6. ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้ านพระแม่มารี
วันที่ 7. คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
วันที่ 8. ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่ 9. สุเหร่าสีน ้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.30 น.
22.50 น.

วันที่ 2
05.45 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์ เตอร์ U ของสาย
การบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65

อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่ างเก็บนา้ ใต้ ดนิ เยเรบาตัน –
อังการ่ า
ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) ผ่านขันตอน
้
การตรวจคนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสาคัญอันดับ 1 ของประเทศ
เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ในประเทศตุรกี นาท่านเข้ าชม พระราชวังโดลมา
บาเช (Dolmabahce) สร้ างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ น
พระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ ท่มุ สร้ างคิด เป็ น เงินในปั จจุบันถึ งประมาณพันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งใช้ เวลา
ก่อสร้ างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาด
ใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้ วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จากนันเข้
้ าชมอ่ างเก็บนา้ ใต้
ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็ นอุโมงค์เก็บนา้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
ในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน ้าได้ มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ ้นตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้ าง 70
เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้ นสูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้ น และมีเสา
ต้ นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ ดินของอุโมงค์เก็บน ้าขนาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดิน ทางสู่เมื องอังการ่ า (Ankara) เมืองหลวงในปั จ จุบัน ของตุรกี เมืองแห่งมนต์เ สน่ห์ ที่
ผสมผสานกัน ระหว่างยุโรปและตะวัน ออกกลางอย่ างลงตัว เมืองที่ เ ต็มไปด้ วยศิลปะโรมัน และมัสยิ ด ใน
ศิลปะไบเซนไทน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BERA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 อังการ่ า – คัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้ าท้ อง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมู ิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื ้นที่เป็ นบริเวณกว้ าง แล้ วทับถมเป็ นเวลาหลายล้ านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป
พายุ ลม ฝน และหิมะได้ เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้ เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่ สวรรค์บนดิน จนได้ ชื่อ
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

ว่า “ดิน แดนแห่ งปล่ องนางฟ้ า ” และได้ รับ การแต่ง ตัง้ จากองค์ ก ารยูเ นสโกให้ เ ป็ น เมือ งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองเกอเรเม (Goreme) นาท่านเข้ าเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง (Goreme OpenAir Museum) ซึ่งเป็ นศูน ย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ต้ องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิ
อื่นที่ ไม่เห็นด้ วยกับ ศาสนาคริ สต์ จากนัน้ นาท่านเข้ าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้ เวลาท่านเลือกซื ้อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ชมระบาหน้ าท้ อง (Belly dance) และการแสดงพื ้นเมือง ของตุรกีอนั ลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก GOREME KAYA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่ า – นครใต้ ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้ องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ ้น
บอลลูนไม่ได้ รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ ง
ความจานงค์กบั หัวหน้ าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ ข้อมูลและคาแนะนาเท่านัน)
้ **

นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองคอนย่ า (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 10711308 รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี ้อีกด้ วย ระหว่างทางให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพสองข้ าง
ทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้ วนาท่านชมนครใต้ ดิน (Underground City) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้ าศึกพร้ อมทังยั
้ งมี
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ ดินพร้ อมสรรพ นาท่ านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา
(Mevlana Museum ) หรือสานักลมวน เริ่มก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกัน
ว่า ชายคนนี ้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ วา่ เป็ นผู้ชกั ชวนคนที่นบั ถือศาสนาคริสต์ให้ เปลี่ยนมา
นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้าสู่ท่ พ
ี กั โรงแรม BAYIR DIAMOND หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 คอนย่ า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่านเดิ น ทางสู่เ มื องปามุ คคาเล (Pamukkale) เป็ น น า้ ตกหิ น ปูน สีขาวที่ เ กิ ด ขึน้ จากธารน า้ ใต้ ดิ น ที่ มี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริ มาณที่สงู มาก
ไหลริ น ลงมาจากภูเ ขา “คาลดากึ ” ที่ ตงั ้ อยู่ห่างออกไปทางทิ ศ เหนื อ ริ น เอ่อท้ น ขึน้ มาเหนื อผิวดิน และท า
ปฏิกิ ริย าจับตัวแข็งเกาะกัน เป็ นริ ว้ เป็ น แอ่ง เป็ น ชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิ ดเป็ น ประติมากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ ปามุกคาเล่และเมือง
เฮียราโพลิส ได้ รับการยกย่องจากองค์ก ารยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 สาคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนา้ แร่ร้อนที่มี
แร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็ นลักษณะหน้ าผา ซ้ อนกันเป็ นชันน
้ ้าตก มีสีขาวคล้ ายกับสร้ าง
มาจากปุยฝ้าย ซึ่งนา้ แร่ที่ ไหลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหิน ปูน ย้ อยเป็ น รูปร่ างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย์ นา้ แร่นีม้ ีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ ป ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคณ
ุ สมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้ สร้ างเมืองเฮียราโพลิสล้ อมรอบ ปัจจุบัน
เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญอื่นๆ นาท่ านชมเข้ าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ น
สถานที่ บาบัด โรค ก่อตังโดยกษั
้
ต ริ ย์ ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์ ก ามุม ในปี 190 ก่ อนคริ สต์ก าล สถานที่ แห่งนี ม้ ี
แผ่นดินไหวเกิดขึ ้นหลายครัง้ หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อน ้าที่ศกั
สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบนั ตังอยู
้ ่ในปามุคคาเล สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์
สมัยไบแซนไทน์
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้าสู่ท่ พ
ี กั โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้ านพระแม่ มารี
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

5

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นาท่ านเดินเข้ าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่ จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และ
มัง่ คัง่ ที่สดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมห้ องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้ องสมุดแห่งนีม้ ีทางเข้ า 3 ทาง โดยบริ เวณประตู
ทางเข้ ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้ แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลีย ว
ฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทงั ้ 4 องค์นี ้เป็ นของจาลอง ส่วนของจริ งนักโบราณคดีชาวออสเตรีย
ได้ นากลับไปออสเตรียและตังแสดงอยู
้
่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ ประมาณ
30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง
แวดล้ อมด้ วยที่นงั่ ชมไล่ระดับขึ ้นไป ปัจจุบนั ยังสามารถใช้ งานได้ ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้ างเป็น
ครัง้ คราว ห้ องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้ องอบไอนา้ ให้ เห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์ นักบุญเซนต์ จอห์ น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริ สต์ที่ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอนาโตเลียหรื อประเทศตุรกีในปั จจุบันจากด้ านนอก นาท่ านเข้ าชมบ้ านของ
พระแม่ มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สดุ ท้ ายที่พระแม่มารี มาอาศัยและสิ ้นพระชนม์ใน
บ้ านหลังนี ้ ถูกค้ นพบอย่ างปาฏิหาริ ย์โดยแม่ชี ตาบอดชาวเยอรมันชื่ อ แอนนา แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้ นา Leather Fashion
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House ให้ ท่านได้ อิสระเลือกซื ้อ เสื ้อหนังคุณภาพดี พร้ อมแบบดีไซน์ที่ทนั สมัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก GRAND BELISH หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7 คูซาดาสึ – เพอร์ กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

6

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเพอร์ กามัม (Pergamon) ตังอยู
้ ่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ
30 กม.ทางด้ านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรี กที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สงู เป็ นโครงสร้ างฐานในการป้องกัน
เมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานในสมัยนันมั
้ กเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็ น
ผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื ้องล่างที่รายล้ อมป้อมปราการ
เหล่านี ้ โดยเมืองด้ านบน (upper town) จะเป็ นพื ้นที่วิหารบูชาเทพเจ้ า สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพืน้ ที่
ใช้ งานต่างสาหรับกษัตริย์และชนชันสู
้ งเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัว่ ไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้ านล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้ าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขน
ถ่ายสินค้ าจากเอเชียสูย่ โุ รป นับตังแต่
้ สลุ ต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้ สร้ างป้อมปราการขึ ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัค
คาเล่ในอดีตเป็ นที่ตงของสมรภู
ั้
มิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้ องการรุกคืบหน้ า
เข้ าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ ตรุ กีถอนตัวออกถอนตัวออกจากสงครามโลก ให้ เวลาท่านชมและ
ถ่ ายรูปคู่กับม้ าไม้ จาลอง (Trojan Horse) ซึ่งตังตระหง่
้
านอยู่บริเวณริมทะเล อิสระถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KOLIN หรือเทียบเท่ า

CHARMIMG TURKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY TK

[GQ3IST-TK002]

วันที่ 8
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 9
เช้ า

ชานัคคาเล – เฟอร์ ร่ ี ข้ามช่ องแคบดาร์ ดะเนลส์ – อิสตัลบู ล – แกรนด์
บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินนัง่ เรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็ นช่องแคบ ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ที่กนั ้ ระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ใน
ทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
เมื่องสาคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ในประเทศตุรกี
ตังอยู
้ ่บริ เวณช่ องแคบบอสฟอรั ส (Bosphorus) ซึ่งทาให้ อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก
ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิส
ตันบูลเป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่าจานวนมากในบริเวณนัน้ จึงส่งผลให้ อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ตลาดในร่ ม (Kapali Carsisi หรื อ Covered Bazaar) หรื อ แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar)
เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้ างครัง้ แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี ้กินเนื ้อที่กว่า 2 แสนตาราง
เมตร ประกอบด้ วยร้ านค้ ากว่า 4,000 ร้ าน ขายของสารพัด ตังแต่
้ ทองหยอง เครื่ องประดับ พรม เครื่ องเงิ น
เครื่ องหนัง กระเบื อ้ ง เครื่ องทองแดง ทองเหลื อง สิน ค้ าหัตถกรรม ของที่ ร ะลึก ฯลฯ ที่ นี่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของ
นักท่องเที่ย วเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ จึงตังราคาสิ
้
นค้ าเอาไว้ ค่อนข้ างสูง ควรต่อรองราคาให้ มาก ได้ เวลาอัน
สมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินอิสตันบูล จากนัน้ เดินทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์ เก็ต (Spice Market) หรื อ
ตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากได้ ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ
รวมถึงผลไม้ อบแห้ งอันขึ ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึ่งมีให้ เลือกซื ้อมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

สุเหร่ าสีนา้ เงิน - สุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่ องเรื อชม
ช่ องแคบบอสฟอรั ส – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่ า นอาห์ เ หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่ อเรี ยกโบราณคือ ฮิป โปโดม
(Hippodrome) ตังอยู
้ ่หน้ าสุเหร่าสีน ้าเงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้ าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นาท่ าน
เข้ าชมสุเหร่ าสีนา้ เงิน (Blue Mosque) สถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี ้
ได้ มาจากกระเบื ้องเคลือบสีน ้าเงินที่ใช้ ปตู ลอดแนวฝาผนังด้ านใน และถูกสร้ างขึ ้นบนพืน้ ที่ซึ่งเคยเป็ นวังของ
จักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้ เวลาสร้ างทังหมด
้
7 ปี จากนันน
้ าท่ านเข้ าชม
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สุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรื อชื่อในปั จจุบัน พิพิธภัณฑ์ ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya
Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิกายออร์ โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็ นสุเหร่า ปั จจุบันเป็ น
พิพิธภัณ ฑ์ ถื อเป็ น สิ่งก่ อสร้ างที่ ยิ่ งใหญ่ที่ สุดแห่งหนึ่ ง และ ถื อเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์
ออตโตมัน ปัจจุบนั พระราชวังทอปกาปิ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอนั ล ้าค่าอาทิ
เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของ
สุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิ ดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทาให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทงั้ หมด) จากนัน้
นาท่านล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black Sea) เข้ ากับทะเล
มาร์ มาร่ า (Sea of Marmara) ความยาวทังสิ
้ ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้ างตังแต่
้ 500 เมตร จนถึง 3
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ ว
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้ วย ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อบ้ านเรือนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี
ซึ่งล้ วนแล้ วแต่สวยงามตระการตาทังสิ
้ ้น

17.00 น.

นาเดินทางสูส่ นามบินอิสตัลบูล

20.55 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ TK 64

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
10.05 น.
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อัตราค่ าบริการ CHARMING TURKEY
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ (TK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

11-20 พ.ย. 62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

ไม่ รวมตั๋ว พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
ท่ านละ
20,900.-

7,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทาวีซ่าตุรกี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่อ งเที่ ยวในระยะเวลาเกิ นกว่ า 4-5 ชั่ว โมงติด ต่ อกัน ท่ านและครอบครั วต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั วของท่ า นเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

3.
4.

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1

ค่าตั๋วเครื่ องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่
เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.

ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (40 ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลล่าสหรัฐ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.
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ทางบริษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ อง
เป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนั ก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้ จ่ ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้ คณะเดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่ าน ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั ้งนี ท้ ่ านจะต้ องเสียค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคืน ได้ คื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการมัด จ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่า วีซ่าและค่ าบริ การยื่น วีซ่า / ค่า มัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อค่าตั๋วเครื่ องบิน (กรณีออก ตั๋ว
เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

CHARMIMG TURKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY TK

[GQ3IST-TK002]

