GROUP&GO TURKEY

อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย - ปามุคคาเล่ 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่ มต้น

28,900.บาท/ท่าน

วัน
1
2
3
4
5
6

กาหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป โดยไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
โปรแกรม

กรุ งเทพฯ – กรุ งอิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองคัปปาโดเกีย – เกอเรเม –
นครใต้ดิน – ปราสาทอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – หมูบ่ า้ นโบราณชาวูชิน – หุบเขานกพิราบ –
โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณี – Red Valley – Devrent Valley
– หมู่บา้ นอวานอส
คัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –
ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส –
บ้านพระแม่มารี – สนามบินอิชเมียร์ – อิสตันบูล
อิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่ องหนัง – สุ เหร่ าสี น้ าเงิน – ฮิปโปโด
รม – โบสถ์เซนต์โซเฟี ย – พระราชวังทอปกาปึ – แกรนด์บาร์ซาร์
อิสตันบูล – ล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต
– พระราชวังโดลมาบาชเช่ – สนามบิน
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โรงแรม 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
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วันแรก

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – นครใต้ ดิน – ปราสาทอุชิซาร์

…… น.
…… น.
…… น.

คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
แล้ว จากนั้นเดินทางสู่อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย
ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย พบกับไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ให้การต้อนรับท่าน
เมืองคัป ปาโดเกี ย (Cappadocia) ดิ นแดนที่ มีภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศ วง เกิ ดเป็ นภู มิประเทศที่
งดงาม แปลกตาและน่ าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิ น จนได้ชื่อว่า “ดิ นแดนแห่ งปล่องนางฟ้ า” และได้รับการ
แต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง
ค.ศ. 9 เป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และ
ยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์ ก่อนที่ศาสนาคริ สต์จะเผยแพร่
ในดินแดนคัปปาโดเกีย ผูค้ นแถบนี้ นับถือเทพเจ้ากรี ก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์
ปอล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผูป้ กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การ
ยอมรับ ทาให้ผนู ้ บั ถือศาสนาคริ สต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ า
ขุดพื้นดินลงไปเป็ นอุโมงค์ เกิดเป็ นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขดุ เจาะบริ เวณเกอเรเม่ทาเป็ นโบสถ์ถ้ าจานวนมาก
กระทัง่ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริ สต์ สาหรับโบสถ์ถ้ าในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง
365 หลังด้วยกัน (สร้างตามจานวนวันใน 1 ปี ) แต่ว่าปั จจุบนั เปิ ดให้ชมเพียงบางส่ วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

…… น.
…… น.

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม นครใต้ ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่ งเป็ นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน
ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี ฉุกเฉิ น ฯลฯ ซึ่ งสาเหตุแท้จริ งของการสร้าง
เมืองใต้ดินปั จจุบนั ยังสรุ ปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็ นการสร้างเพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู
(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลับ
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ถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็ นหิ นภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศ
เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น จากนั้นนาท่านแวะที่ ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับการตั้งชื่อตามก้อน
หิ นใหญ่ในบริ เวณศูนย์กลางของเมือง ซึ่ งได้เคยถูกใช้เป็ นปราสาท ถูกขุดสกัดเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่อง
หน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง หิ นพิเศษก้อนนี้ เป็ นจุดสู งสุ ดของพื้นที่ ท่านสามารถมองเห็ นวิวทิ วทัศน์
ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Exedra Cave Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่สอง

เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณชาวูชิน – หุบเขานกพิราบ – โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณี –
Red Valley – Devrent Valley – หมู่บ้านอวานอส
(ท่ านสามารถเลื อกซื้ อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 250 USD ต่ อ ท่าน ส าหรั บ
ประกันภัยที่ ทาจากเมื องไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่ องร่ อนทุ กประเภท ดังนั้นการเลื อกซื้ อ
Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บ้านโบราณชาวูชิน (Cavusin) เพื่อชมสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ โบสถ์ที่นี่มีทิวทัศน์มองเห็น
มุมกว้างของหมู่บา้ น ในโบสถ์ยงั มีภาพเขียนมีอายุต้ งั แต่ช่วงศตวรรษที่ 5 ซึ่ งถือเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดใน
ภูมิภาคนี้ แวะถ่ายรู ป หุ บเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาที่ ช าวเมื องโบราณได้ขุดเจาะเป็ นรู
เพื่อให้นกพิ ราบเข้าไปทารั งอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็ นปราสาทอุชิซาร์ ได้ใน
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ระยะไกล นาท่านแวะชม โรงงานทอพรม ต่ อด้ วยโรงงานอัญมณี สิ นค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี
พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม Red Valley ที่ มีภูมิทศั น์ที่น่าสนใจซึ่ งเต็มไปด้วยหิ นสี ชมพูอมแดง ปล่องไฟนางฟ้ า และทิวทัศน์อั น
ตระการตา ซึ่ งเป็ นหุ บเขาคู่กนั ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเส้นทางเดินที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งในคัปปาโดเกีย นาชมจุดชมวิว Devrent Valley เป็ นวิวที่ดีที่สุดของคัปปาโดเกียซึ่งสามารถมองเห็น ปล่องไฟ นางฟ้ าชนิดต่าง
ๆ ได้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับเครื่ องปั้ นดินเผา
และงานเซรามิก อวานอสเป็ นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ าไหลผ่าน แต่เป็ นแม่น้ าตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนาดินจาก
แม่น้ ามาปั้ นใช้เป็ นอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ท่านสามารถชมการสาธิ ตการทาเครื่ องปั้ นดิ นเผาแบบดั้งเดิมของ
ชาวคัปปาโดเกียได้ที่นี่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Exedra Cave Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม
เช้ า

เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – คอนย่ า – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื อง คอนย่ า (Konya) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค
ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี้ อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี ระหว่างทางนาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับ “คาราวานสไลน์ ” ที่พกั แรมและที่ แลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโต
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มัน นาท่าน เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เมฟลานา (Mevlana museum) หรื อสานักลมวน ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231
โดย เมฟลานา เจลาเลดดิ น รู บี ซึ่ งเชื่ อกันว่า ชายคนนี้ เป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิ ส ลาม หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นผู ้
ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริ สต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม
ทาสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณ ฑ์เป็ น
สุ สานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับ
ประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุ สานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) คาว่า “ปามุกคาเล่” ใน
ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูน
สี ข าวที่ เกิ ด ขึ้ นจากธารน้ าใต้ดิ น ที่ มีอุณ หภู มิป ระมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่ มี แร่ หิ นปู น (แคลเซี ย ม
ออกไซด์) ผสมอยู่ในปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ” ที่ต้ งั อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนื อ ริ น
เอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิ น และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตามภูมิ
ประเทศ เกิ ดเป็ นประติ มากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ ยากจะหาที่ ใด
เหมื อ น จนท าให้ ป ามุ ก คาเล่ ได้รั บ การยกย่อ งจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Adempira Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองคูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้ านพระแม่ มารี – สนามบินอิชเมียร์ –
อิสตันบูล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาเล่ ) เมื องแห่ งน้ าพุเกลื อแร่ ร้อน นาท่านชมหน้าผาที่ ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิ มะ เมฆหรื อ
ปุย ฝ้ าย น้ าแร่ ที่ ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปู น ห้อยย้อยเป็ นรู ป ร่ างต่างๆอย่างมหัศ จรรย์ น้ าแร่ น้ ี มี
อุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซี ยส ประชาชนจึงนิ ยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติใน
การรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว
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โรมันเชื่ อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ เดิ นทางสู่ เมืองคู ซาดาสึ (Kusadasi) เป็ นท่าเรื อที่ สาคัญที่ ใช้มา
ตั้งแต่ก่อนคริ สตกาล หลังจากที่ตกเป็ นอาณาจักรออตโตมัน

เที่ยง
บ่ าย

…… น.
…… น.
ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุ ส (City of Ephesus) เมืองโบราณเอเฟซุ ส เป็ นเมืองกรี กโบราณที่ต้ งั อยู่ทางฝั่ ง
ตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมี ยร์ ประเทศตุรกี เป็ นเมืองโบราณที่ มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี
ที่ สุดเมื องหนึ่ ง ซึ่ งในอดีตเคยเป็ นเมืองที่ รุ่งเรื องและมัง่ คัง่ ที่ สุดในเเถบทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน สิ่ งก่อสร้ างที่
คงเหลือให้ได้ชมในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มีอายุนบั แต่สมัยจักรพรรดิออกุสตุส ราวศตวรรษที่ 11 เป็ นต้นมา และ
ล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮเลนนิ สติกที่มีความอ่อนหวานและประณี ตงดงาม จากนั้นเดิ นทางสู่ บ้ านพระแม่ มารี
(The Virgin Mary’s House) สถานที่ ศ ักดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ งพระแม่ มารี เสด็จมากับนักบุ ญจอห์ นใน ค.ศ. 37-48 และ
สิ้ นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย เพื่อเดินทางสู่ อิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน .............
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
อิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุ เหร่ าสี น้าเงิน – ฮิปโปโดรม – โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย –
พระราชวังทอปกาปึ – แกรนด์ บาร์ ซาร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นาท่านชม โรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็ นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบให้กบั แบรนด์ไฮเอนด์ทางฝั่งยุโรป
อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเข้าชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน (Blue Mosque)
ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่ งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความ
งดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟี ย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุ เหร่ าแห่ งนี้
สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟี ย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ก็ยงั คงเป็ นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในตุรกีจวบจนปั จจุบนั นาท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรื อ ฮิป โปโดรม (Hippodrome) หรื อจัตุรัส
สุ ลต่านอาห์ เมต สร้ างขึ้ น ในสมัย จักรพรรดิ เซปติ มิอุส เซเวรุ ส เพื่ อใช้เป็ นที่ จัด แสดงกิ จกรรมต่ างๆของ
ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็ นที่ต้ งั
แสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรี กโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ ใช้เป็ นที่
จัดงานพิธี แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุ ลต่านอะห์เมตซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเสาโอเบลิกส์ 3
ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู
และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย (ST. Sophia) ซึ่งเป็ นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็ น
โบสถ์คริ สต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดงั กล่าวมาเป็ นมัสยิส แต่ได้
เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ ก หลังจากที่เป็ นโบสถ์ในศาสนาคริ สต์เป็ นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็ นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปั จจุบนั เปิ ดให้นักท่องเที่ ยวเข้าชมความงามและ
ความยิ่งใหญ่ ภายในมี ภาพประดับโมเสกทองที่ สมบูรณ์ บ่งบอกถึ งความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินที่มีต่อคริ สต์ศาสนา นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัย
สุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ เมห์เมตผูพ้ ิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเบิลหรื ออิสตันบูลในปั จจุบนั ได้
แล้ว ทรงมี พระราชประสงค์ที่จะให้เมื องนี้ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวังนี้ ขึ้ น เป็ นที่ ประทับ อย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึ นี้ มี อาณาบริ เวณกว้างใหญ่ กินเนื้ อ ที่ เกื อ บ
700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกาแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตาหนัก
น้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรี ยน ฯลฯ ปั จจุบนั พระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ล้ าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ อง
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ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่านในแต่ละยุคสมัย นาท่านสู่ ยา่ นการค้าชื่อดัง แก
รนด์ บาร์ ซาร์ (Grand Bazzar) ซึ่ งเป็ นตลาดเก่ าแก่ ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็ นตลาดค้าพรมและทองที่
ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของตุรกี
อย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ

ค่า
วันที่หก
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์ เกต – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านล่ องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่ อมทะเลดา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่า
สุ ดขอบของทวีปยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชี ยมาพบกันที่ นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่ องแคบบอส
ฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตาม
ช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนาเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบูล
ถูกถล่มจนเสี ย หายอย่างหนักมาก่ อนเลย ทั้งนี้ เป็ นเพราะป้ อมปื นดังกล่ าวนี้ เอง ปี ค.ศ. 1973 มี การเปิ ดใช้
สะพานบอสฟอรั สซึ่ งทาให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชี ยและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ ล่องเรื อ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปของ
บรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้ น จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์ เกต (Spice Market)
หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
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เที่ยง
บ่ าย

......... น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่าง
สู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่ งได้แผ่ขยายอานาจออกไปอย่างกว้างขวาง
พระราชวังแห่ งนี้ สร้างโดย สุ ลต่าน อับดุล เมอซิ ท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 12 ปี เพราะความที่
สุ ลต่านทรงเป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ยุโรปอย่างสุ ดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นศิ ลปะ วัฒนธรรม การดารงชี วิต ตลอดจน
การทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้ น พระราชวังแห่ งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กคู่ใจชาวอาเมเนี่ ยน ชื่ อ
บัลยัน เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวัง
ประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่เหนื ออ่าวเล็กๆของช่ องแคบบอสฟอรั ส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน ซึ่ ง
แขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยม
ตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า Duty Free เพลิดเพลินกับสิ นค้าแบรนด์ดงั มากมาย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
***********************

อัตราค่าบริการ เป็ นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กาหนดการดินทาง

คณะ 4 ท่าน
ท่ านละ

คณะ 6 ท่าน
ท่ านละ

กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563

35,900.-

30,900.-

คณะ 8 ท่าน พักเดี่ยว
ท่ านละ
เพิม่ ท่ านละ
28,900.-

13,900.-

หมายเหตุ: ราคานีไ้ ม่ สามารถใช้ เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางตุรกี และวันหยุดเทศกาล ต้ องเช็คราคากับเจ้ าหน้ าที่อีกครั้ง

อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาอังกฤษอานวนความสะดวก 1 ท่าน (ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ 5 คืน หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
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 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศไป–กลับ (กรุ งเทพฯ-อิสตันบูล-กรุ งเทพฯ) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ (อิสตันบูล-คัปปาโดเกีย-สนามบินอิชเมียร์-อิสตันบูล) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณี ที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าขึ้น Hot Air Balloon Tour และประกันการขึ้นบอลลูน
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD x 6 วัน = 18 USD/ท่าน
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD x 6 วัน = 30 USD/ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ :
❖ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
❖ บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาอังกฤษให้บริ การ
❖ ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถ
ของท่านและทีมฯ
❖ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
❖ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
❖ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
❖ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
❖ ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
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➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัทฯ จะไม่ รับ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระท าที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
➢ หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อเดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
➢ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
➢ อนึ่ งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษท
ั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
➢ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน
่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
➢ ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
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➢ โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
➢ โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
➢ หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
➢ ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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