กำหนดกำรเดินทำง
03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 25 มี.ค.-01เม.ย.
• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
วันแรกของกำรเดินทำง
19.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์

พบกันที่ เคำน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 9-10 สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ
คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนขึ้นเครื่ อง

23.45 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)

วันที่สองของกำรเดินทำง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
06.05 น.

เดินทำงถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภำยในประเทศ

07.35 น.

ออกเดินทำงสู่ เมืองเนฟเชียร์ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2006

08.55 น.

เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองเนฟเชียร์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรแล้ว
นำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme

Open Air Museum

ซึ่ งเป็ นศูนย์กลำง

ของศำสนำคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นควำมคิดของชำวคริ สต์ที่ตอ้ งกำรเผยแพร่ ศำสนำโดยกำรขุดถ้ ำ
เป็ นจำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยังเป็ นกำรป้ องกันกำรรุ กรำนของชนเผ่ำลัทธิ อื่นที่ไม่เห็ นด้วยกับ
ศำสนำคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงั กร Snake Church
เที่ยง

และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปกับภูเขำรู ปทรงต่ำง ๆ ได้ตำมอัธยำศัย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นำท่ำนชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ำอัศจรรย์แปรสภำพเป็ น
หุบเขำร่ องลึก เนินเขำ กรวยหิ น และเสำรู ปทรงต่ำง ๆ ที่งดงำม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อ
เก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่ นแรก ๆ ที่อำศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้ ) แปลว่ำ ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่
ทำงตอนกลำงของตุรกี เป็ นพื้นที่ เกิ ดจำกกำรระเบิ ดของภูเขำไฟเออซิ เยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เมื่ อ
ประมำณ 3 ล้ำนปี ที่แล้ว เถ้ำลำวำที่พ่นออกมำและเถ้ำถ่ำนจำนวนมหำศำลกระจำยทัว่ บริ เวณจนทับถม
เป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมำ จำกนั้นกระแส น้ ำ ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซำะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขำไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้ำนปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ ำพิศวง ที่ เต็มไปด้วยหิ นรู ป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยำยจนผูค้ นในพื้นที่
เรี ยกขำนกันว่ำ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้ ืนที่มหัศจรรย์
แห่ งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี

พิเศษ!!

เข้าชม

บ้านพักของมนุษย์ถ้าพื้นเมือง Local Cave House ของชำวพื้นเมือง Cappadocia พร้อม

ดื่ ม ชำ กำแฟ เนื่ อ งจำกธรรมเนี ย มของชำวเมื อ งตุ ร กี เมื่ อ มี ผู ้ม ำเยี่ย มเยี ย นก็ จ ะมอบชำ กำแฟ เป็ น
Welcome Drink

เพื่อแสดงถึงน้ ำใจและมิตรภำพระหว่ำงเพื่อนใหม่ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้

ถ่ำยภำพบ้ำนพื้นเมืองที่มีผคู ้ นอำศัยอยูจ่ ริ งๆ จำกนั้นให้ท่ำนได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน
ค่ า

เซรามิค อิสระกับกำรเลือกซื้อสิ นค้ำและของที่ระลึกได้ตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จำกนั้นนำท่ำนชม Belly Dance “โชว์ระบาหน้าท้อง” ประกอบดนตรี ของสำวน้อยชำวตุรกี
พักค้ำงคืน ที่

Uchisa Kaya Cave Hotel 5*

มำตรฐำนตุรกี หรื อเทียบเท่ำ

!! หมำยเหต ุ ในกรณีที่โรงแรมถ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันสำมของกำรเดินทำง เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
05.00 น.

เช้า

ท่ำนที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่งั บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่า
ขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ท่ี ชาระเป็ นเงินสด และ 210
ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ท่ี ชาระด้วยบัตรเครดิ ต ) เจ้ำหน้ำที่ บริ ษทั บอลลูน รอรั บท่ำน เพื่อเปิ ด
ประสบกำรณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลำด พร้อมกับประกำศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ทุกท่ำน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจำกกำรขุดเจำะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่ำชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจำกข้ำศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมี
ชั้นล่ำงที่ ลึกที่ สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่ำงทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ ำ

เที่ยง

ห้องถนอมอำหำร ห้องครัว ห้องอำหำร โบสถ์ ทำงหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็ น
เมืองหลวงของอำณำจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ นอำณำจักรแห่ งแรกของชำวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก
อนำโตเลีย เป็ นอู่ขำ้ วอู่น้ ำของประเทศ นำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum
เดิมเป็ นสถำนที่นกั บวชในศำสนำอิสลำมใช้สำหรับทำสมำธิ Whirling

Dervishes

โดยกำรเดิ น

หมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ก่อนไปทำกำรหมุนต้องอดอำหำร มีกำรเข้ำห้องฝึ กทรมำนร่ ำงกำย
ก่อนที่ จะไปหมุนได้ ผูท้ ี่ มีสมำธิ มำกตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลำหนึ่ ง ก่อตั้ง โดยเมฟลำน่ ำ เจ
ลำเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศำสนำอิสลำม ส่ วนหนึ่ งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลำเป็ นสุ สำนของ เมฟลานา เจ
ลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภำยนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลำยแหลมสี เขียวสด
ใน ภำยในประดับประดำฝำผนังแบบมุสลิ ม โดยใช้สีมำกมำยตระกำรตำ และยังเป็ นสุ สำนสำหรั บ
ค่ า

ผูต้ ิดตำม สำนุศิษย์ บิดำ และบุตรของเมฟลำด้วย
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Anemon Konya Hotel 5* มำตรฐำนตุรกี หรื อเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็ นเมืองท่องเที่ยวชำยทะเลที่ต้ งั อยูร่ ิ มชำยฝั่งทะเล
เมดิเตอร์เรเนี ยน Mediterranean Sea ซึ่ งตั้งอยูท่ ำงตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่ ง
เมืองประวัติศำสตร์ ซึ่งสำมำรถย้อนกลับไปประมำณ 150 ปี ก่อนคริ สตกำล สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ น

ที่รำบชำยฝั่งแคบๆ ที่ ลอ้ มรอบด้วยภูเขำและท้องทะเลอันงดงำม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมำเยือนล้วนให้
กำรยกย่องว่ำเป็ น “ริเวียร่าแห่ งตุรกี” ซึ่ งสถำนที่ ท่องเที่ ยวภำยในเมืองนั้นก็มีท้ งั ส่ วนที่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่ถือว่ำมีควำมเก่ำแก่มำกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะชม เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยูห่ ่ ำงประมำณ 45 กิโลเมตรนำท่ำน
ชม โรงละครที่มีควำมยิง่ ใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่ำงใกล้ชิด ซึ่ งมีควำมสวยงำมและสำมำรถ
จุผชู ้ มได้ประมำณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้ำนหลังที่ถูกสร้ำงขึ้นหลำยชั้นเหมือนกับอพำร์ ตเม้นท์ ที่ มี
ห้องสำหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่ องแต่งกำย นอกจำกนั้นทำงด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำยังมีทำงที่ยื่น
ออกไปเหมือนกับระเบียงที่ติดต่อกับที่นงั่ ผ่ำนชมโบรำณสถำน ควำมสวยงำมของโรงละครที่สำมำรถจุ
ได้ประมำณ 15,000 คน ซึ่ งมีเวทีที่สวยงำม ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อนพร้อมด้วยภำพที่แกะสลักอย่ำง
งดงำม ด้ำนนอกยังแบ่งออกเป็ นสำมส่ วนที่ ประดับด้วยน้ ำพุ และยังมีซำกโบรำณอื่น ๆ เช่น เสำที่ ถูก
เที่ยง

ตกแต่งอย่ำงสวยงำมที่อยูบ่ นทำงเดิน สถำนที่ทำกำรค้ำขำย
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นำท่ ำนชมควำมสวยงำมของ เมื องอั นตาเลีย Antalya ชมควำมงดงำมของอนุ สำวรี ยโ์ บรำณ
รวมถึงกำแพงเมือง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ฮิ ดิรล์ ิค ทาวเวอร์” Hidirlik

Tower

อีกหนึ่ งหอคอยที่มี

ควำมสำคัญ ซึ่ งสร้ำงขึ้นจำกหิ นสี น้ ำตำลอ่อนเพื่อใช้เป็ นป้ อมปรำกำร หรื อ ประภำคำรในอดีต ฮิดิร์ลิค
ทำวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้ำงมีควำมโดดเด่นและเป็ นจุดหมำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่สำคัญ
แห่งหนึ่งของเมือง ปั จจุบนั หอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรมำกมำย จำกนั้นนำท่ำน
สู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s

Gate

Roman Emperor Hadrian

ประตูชยั ซึ่ งสร้ำงขึ้นตำมชื่ อของจักรพรรดิ โรมันเฮเดรี ยน

ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูน้ นั ถูกสร้ำงขึ้นในรู ปแบบทรงโค้ง

จำนวน 3 ประตู ซึ่ งถื อว่ำเป็ นประตูที่สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศตุรกี อีกด้วย จำกนั้นนำท่ำนชม
ท่าเรือโบราณ Old

Habour

ซึ่ งปั จจุบนั ท่ำเรื อแห่ งนี้ ได้ถูกปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่สำคัญ

สำหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้ำโครงเดิมไว้ จำกนั้นนำท่ำน ล่องเรือชมความงามของอ่ าวที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ ยน Mediteranian Boat Trip เจ้ำของสมญำนำม “ริเวียร่า
แห่งตุรกี” ให้ท่ำนได้สัมผัสอย่ำงใกล้ชิดโดยกำรล่องเรื อที่ตกแต่งคล้ำยกับเรื อโจรสลัด เรื อจะพำท่ำน
ลัดเลำะไปตำมหน้ำผำต่ำงๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดำว สร้ำงเรี ยงรำยอยูต่ ำมหน้ำผำ และที่พลำดไม่ได้เรื อ
จะพำท่ำนล่องไปชมน้ ำตกที่ไหลจำกหน้ำผำไหลลงสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ ยน นับว่ำเป็ นควำมแปลกใหม่
ซึ่ งแตกต่ำงจำกน้ ำตกทัว่ ๆไปในเมืองไทย ส่ วนใหญ่จะไหลลงด้ำนล่ำงจะเป็ นลำธำรน้ ำ นับว่ำเป็ นอีก
ค่ า

หนึ่งประสบกำรณ์ที่นกั ท่องเที่ยวอย่ำงท่ำนไม่ควรพลำด
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้ำงคืน ที่ Ramada Plaza Antalya Hotel 5* มำตรฐำนตุรกี หรื อเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ควำม
สนใจเป็ นจำนวนมำก ท่ำนชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale
คำว่ำ “ปามุคคาเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมำยถึง ปุยฝ้าย และ

Kale

หมำยถึง ปราสาท เป็ นน้ ำตกหิ นปูนสี ขำวที่ เกิ ดขึ้นจำกธำรน้ ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมำณ 35

องศำเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่ หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่ นปริ มำณที่สูงมำก ไหลริ นลงมำจำก
ภูเขำ “คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่ำงออกไปทำงทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมำเหนื อผิวดิน และทำปฏิกิริยำจับตัว
แข็งเกำะกันเป็ นริ้ ว เป็ นแอ่ง เป็ นชั้น ลดหลัน่ กันไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมำกรรมธรรมชำติ อัน

เที่ยง

สวยงำมแปลกตำ และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยำกจะหำที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 นำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ ำพุเกลือแร่ ร้อน
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ งน้ ำพุเกลือแร่ ร้อน นำท่ำนชมหน้ำผำที่ขำวกว้ำง
ใหญ่ดำ้ นข้ำงของอ่ำงน้ ำ เป็ นรู ปร่ ำงคล้ำยหอยแครงและน้ ำตกแช่แข็ง ถ้ำมองดูจะดูเหมือนสร้ำงจำกหิ มะ
เมฆหรื อปุยฝ้ ำย น้ ำแร่ ที่ไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ ำงต่ำง ๆ อย่ำงมหัศจรรย์
น้ ำแร่ น้ ีมีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซี ยส ประชำชนจึงนิ ยมไปอำบหรื อนำมำดื่ม เพรำะเชื่อว่ำมี
คุณสมบัติในกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ควำมดันโลหิ ตสู ง โรคทำงเดินปั สสำวะ และโรคไต

ค่ า

ในอดีตกำลชำวโรมันเชื่อว่ำน้ ำพุร้อนสำมำรถรักษำโรคได้
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Richmond Thermal Hotel 5* มำตรฐำนตุรกี หรื อเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ชมควำมสวยงำมของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส
City of Ephesus

อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่ งเอเชียของอำณำจักรโรมัน ชม อำคำรที่เป็ นสัญลักษณ์

ของ นครเอฟฟิ ซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library
วิหารแห่ งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple

of Celsus

of Hadrian

และอำคำรสำคัญอีกแห่ งคือ

สร้ำงขึ้นถวำยแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน

ควำมโดเด่นของวิหำรแห่งนี้คืออยูใ่ นสภำพที่สมบูรณ์มำก จำกนั้นปิ ดท้ำยกันที่สิ่งก่อสร้ำงที่มีขนำดใหญ่
ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้ำงโดยสกัดเข้ำไปในไหล่เขำให้เป็ นที่นงั่
สำมำรถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชำกรในยุคนั้น สร้ำงสมัยกรี กโบรำณ แต่
เที่ยง

พวกโรมันมำปรับปรุ งให้ยงิ่ ใหญ่มำกขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่ำนสู่ เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่ งเชื่อกันว่ำเป็ นที่สุดท้ำยที่พระแม่
มำรี มำอำศัยอยูแ่ ละสิ้นพระชนม์ในบ้ำงหลังนี้ ถูกค้นพบอย่ำปำฏิหำริ ย ์ โดยแม่ชีตำบอดชำวเยอรมัน ชื่อ
แอนนำ แคเทอรี น เอมเมอริ ช Anna

Catherine Emmerich

เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยำยสถำนที่ ไว้ในหนังสื ออย่ำงละเอียดรำวกับเห็นด้วยตำตนเอง เมื่อเธอเสี ยชีวิตลง มีคนพยำยำม
สื บเสำะค้นห้ำบ้ำนหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้ำนพระแม่มำรี ได้รับกำรบูรณะเป็ นบ้ำนอิฐชั้น
เดียว ภำยในมีรูปปั้ นของพระแม่มำรี ซึ่งพระสันตปำปำ โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริ เวณ
ด้ำนนอกของบ้ำน มี ก๊อกน้ ำ สำมก๊อก ที่ มี ความเชื่ อว่าเป็ นก๊ อ กน้าที่ มีค วามศักดิ์ สิทธิ์ แทน
ความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถัดจำกก๊อกน้ ำเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน
ซึ่ งมีควำมเชื่อว่ำหำกต้องกำรให้สิ่งที่ ปรำรถนำเป็ นควำมจริ งให้เขียนลงในผ้ำฝ้ ำยแล้วนำไปผูกไว้แล้ว

อธิ ษฐำน นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ ผลิตหนังที่ มี
คุณภำพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตำลี เช่น Versace , Prada , Michael
Kors

อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อสิ นค้ำได้ตำมอัธยำศัย

ค่ า

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบิน เมืองอิ ซเมียร์

20.00 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2335

21.15 น.

เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองอิ ซเมียร์ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรแล้ว
พักค้ำงคืน ณ โรงแรม

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*

มำตรฐำนตุรกี หรื อเทียบเท่ำ

กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ งเป็ นช่องแคบขนำด
ใหญ่และสองฝั่ งมีควำมสวยงำมมำก ช่องแคบนี้ ทำหน้ำที่ เป็ นเส้นแบ่งระหว่ำงยุโรป และเอเชี ย เชื่ อม
ระหว่ำง ทะเลดา The Black Sea เข้ำกับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีควำมยำว 32
กิ โลเมตร ให้ท่ำนได้ชมทิ วทัศน์ท้ งั สองข้ำงที่ สวยงำมตระกำรตำของ ช่ องแคบบอสฟอรั สที่ เป็ นจุ ด
ยุทธศำสตร์ ที่สำคัญยิ่งในกำรป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพรำะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรำยอยูต่ ำมช่องแคบ
เหล่ำนี้ นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระรำชวังที่สะท้อน
ให้เห็นถึงควำมเจริ ญอย่ำงสูงสุดทั้งทำงวัฒนธรรมและทำงวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลำก่อสร้ำง
ทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิ ลปะผสมผสำนของยุโรปและตะวันออกที่ ได้รับกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม และไม่
คำนึงถึงควำมสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภำยนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรำยล้อมพระรำชวังซึ่ งอยูเ่ หนื อ
อ่ำวเล็ก ๆ ที่ ช่ องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภำยในประกอบด้วยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ ม
ตกแต่งด้วยโคมระย้ำ บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึ มำหนัก 4.5 ตัน

หมำยเหต ุ

สำหรับกรป๊ ุ วันที่ 29ธ.ค.60-05ม.ค.61 จะไม่ได้เข้ำชมพระรำชวังโดลมำบำเช่
เนื่องจำกพระรำชวังแห่งนี้จะปิด วันอังคำร และ วันพฤหัสบดี หลังจำกที่ลอ่ งเรือ
ช่องแคบบอสฟอรัสเสร็จแล้ว จะนำท่ำนช้อปป้ ิ งที่ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต
ส่ งท้ำยช่วงเช้ำด้วยกำรนำท่ำนสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice

Market หรื อตลำด

เครื่ องเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อของฝำกได้ในรำคำย่อมเยำ ไม่ว่ำจะเป็ นเครื่ องประดับ ชำหรื อกำแฟ
เที่ยง

รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่ำง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทำชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่ำนชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนำมแข่งม้ำโบรำณ มีเสำโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วน
ปลำยที่ยำว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั้งเสำมีงำนแกะสลักอันมีควำมหมำยและมี
ค่ำยิง่ จำกนั้นนำท่ำนชม สุเหร่าสีนา้ เงิน Blue Mosque ที่มำของชื่อสุเหร่ ำสี น้ ำเงินเป็ นเพรำะเขำใช้
กระเบื้องสี น้ ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซึ่ งทำเป็ นลำยดอกไม้ต่ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์ เนชัน่ ทิวลิป
เอกลักษณ์ เด่ นอี กอย่ำงแต่อ ยู่ภำยนอกคื อ หอประกำศเชิ ญชวนเมื่ อ ถึ งเวลำที่ จ ะต้อ งท ำพิธี ละหมำด
Minaret

6 หอ เท่ำกับสุ เหร่ ำที่นครเมกกะ จำกนั้นนำท่ำนเดินต่อไปชมสถำนที่ซ่ ึ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปั จจุบนั เป็ นที่
ประชุมสวดมนต์ของชำวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทำงศำสนำคริ สต์ ภำยในมีเสำงำมค้ ำที่
สลักอย่ำงวิจิตร และประดับไว้งดงำม 108 ต้น ส่ ง ท่ำนสู่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan

Sarnici

สร้ ำงขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ จัสติ นเนี ยน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่ เก็บน้ ำสำหรั บใช้ใน

พระรำชวัง สำรองไว้ใช้ยำมที่ กรุ งอิสตันบูลถูกข้ำศึ กปิ ดล้อมเมือง นำท่ำนชม พระราชวังทอปกาปิ
Topkapi Palace

สร้ำงขึ้นในสมัยสุ ลต่ำนเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924

พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็ นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บ
สมบัติ และวัตถุล้ ำค่ำมำกมำย โดยมีกริ ชแห่งทอปกำปิ ด้ำมประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต
ค่ า

เป็ นไฮไลท์สำคัญเรี ยกควำมสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่ำงดี
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพมหำนคร

01.55 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68

วันที่แปดของกำรเดินทำง
14.50 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
*** End of Service ***

กำหนดกำรเดินทำง
03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 25 มี.ค.-01เม.ย.

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
เนื่องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรป๊ ุ เท่ำนัน้

ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว
เพิ่มเงินอีกท่ำนละ 7,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2560) **

ชัน้ ธ ุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริม่ ต้นที่ท่ำนละ 90,000.- บำท
(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่ำนัน้ )

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ กำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณี เดิ นทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน บริ ษทั ฯ ขอแนะนำให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกกว่ำ
กรณี เดินทำงเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หำกออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้
กระเป๋ ำเดินทำงเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่ำนละ 1 ใบ (นา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ ำถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ าน)
ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน้ ำมัน, ค่ำประกันภัยทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่ำที่พกั ตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่), ค่ำอำหำรทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ ำดื่มบริ กำรบนรถ วันละ 2 ขวด
ค่ำพำหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ
เจ้ำหน้ำที่ไกด์คนไทย อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรี ด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่ำน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่ำน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ำกับ 30 USD)
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม คลำสสิค ริเวียร่ำ ต ุรกี 8 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม คลำสสิค ริเวียร่ำ ต ุรกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16-30 วัน หักค่ำมัดจำ 10,000+ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-15 วัน หักค่ำมัดจำ 10,000+ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 4-9 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 50-75% ของค่ำทัวร์ (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-3 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100%

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทำง
ทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร
บิน กำรนัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคำนึ งและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด
 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในกำรใช้บริ กำรที่ทำงทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่ำนได้ทำกำรตกลง หรื อ แจ้งให้ทรำบ
ก่อนเดินทำง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ ที่ชำระ
มำแล้ว หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรื อกำรหลบหนีเข้ำเมือง

 ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มสี น้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพรำะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสี เลือดหมู

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บโดยสำยกำรบิ น เป็ นผูก้ ำหนดซึ่ งทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกกำรเดิ นทำงถ้ำทำงบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วผูเ้ ดินทำงต้องรอRefund ตำมระบบของ
สำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนั้น)
 ท่ำนที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ำยขำยก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่ำ
ทัวร์น้ นั ๆยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศได้
 เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้ำงต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณี ที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีควำมแตกต่ำง
กันซึ่งอำจจะทำให้ท่ำนไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมที่ตอ้ งกำรหรื อ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมระดับ 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศต ุรกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล
 โรงแรมหลำยแห่ งในยุโรปจะไม่มีเครื่ อ งปรั บอำกำศเนื่ องจำกอยู่ในแถบที่ มีอุณหภูมิต่ ำ เครื่ องปรั บอำกำศที่ มีจ ะ
ให้บริ กำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น
 ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณำงดนำของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ ำใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนำดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ำมนำติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขำด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอำทิครี มโลชัน่ น้ ำหอมยำสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้ำเป็ นต้นจะถูกทำกำรตรวจอย่ำงละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ (ICAO)
 หำกท่ำนซื้ อสิ นค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดิ นทำงเที่ยวบิ นจึ งสำมำรถนำขึ้นเครื่ องได้
และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิ ดปำกถุงโดยเด็ดขำด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 รำยกำรทัวร์ ที่ตอ้ งบิ นด้วยสำยกำรบิ นภำยในประเทศน้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจถูกกำหนดให้ต่ ำกว่ำมำตรฐำนได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภำระค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่เกิน

