ตุรกี 8 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน กาตารแอรเวย บินเขา อังคารา - บินออก อิสตันบูล

กําหนดการเดินทางวันที่ 27ธ.ค.60-3ม.ค.61 / 29ธ.ค.60-5ม.ค.61 / 30ธ.ค.60-6ม.ค.61
17-24 ก.พ. 61
17-24 มี.ค. 61

ราคา 34,900. ราคา 29,900. ราคา 30,900. -

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา - กรุงอิสตันบูล - เขาที่พัก
วันที่2

เมืองคัปปาโดเกีย - พิพธิ ภัณฑกลางแจงเกอเรเม - โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค - เขาชมบานชนพืน้ เมือง โชวระบําหนาทอง - พักโรงแรมถ้ํา หรือโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันที่3 นครใตดินไคมัคลี - เมืองคอนยา - พิพธิ ภัณฑเมฟลานา
วันที่4 เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝาย - เมืองคูซาดาซึ
วันที่5 บานพระแมมารี - เมืองโบราณเอฟฟซสุ - ชอปปงศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองบูรซาร
วันที่6 กรุงอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - ชองแคบบอสฟอรัส - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - ตลาด สไปซ มารเกต
วันที่7 ฮิปโปโดรม - สุเหราสีนา้ํ เงิน - สุเหราเซนตโซเฟย - อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาป - เดินทางกลับ
วันที่8 แวะเปลีย่ นเครื่องสนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโดฮา - กรุงอังคารา
05.00 น.
พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน P ประตู 6 สายการบิน Qatar Airways เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง
08.35 น.
ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 831
12.10 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการตา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
15.05 น.
ออกเดินทางสู กรุงอังคารา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 257
19.20 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงอังคารา หลังขากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูที่พัก
พักคางคืน ณ โรงแรม Turist Hotel 4* หรือเทียบเทา
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วันที่สองของการเดินทาง กรุงอังคารา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหวางทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให
ท านได ถ ายภาพทะเลเกลื อที่ ใ หญ ที่สุด ของประเทศตุ ร กี ซึ่ งเป นปรากฏการความมหัศ จรรย ท าง
ธรรมชาติ ที่มีไมกี่ประเทศในโลก
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางตอสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum เปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
ชม โบสถเซนตบารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอปเปล
Apple Church
แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตาม
อัธยาศัย
พิเศษ !! เขาชมบานชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia หรือที่เรียก
กันติดหูในชื่อของ บานของมนุษยถ้ํา พรอมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากเปนธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี
เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เปน Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ําใจและมิตรภาพ
ระหวางเพื่อนใหม
นําทานชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรย
แปรสภาพเป น หุ บ เขา ร อ งลึ ก เนิ น เขา กรวยหิ น และเสารู ป ทรงต า งๆ ที่ ง ดงาม คั ป ปาโดเกี ย
Cappadocia
เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไทต (ชนเผารุนแรกๆที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา
“ดินแดนมาพันธุดี” ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส
และภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะกัด
เซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับลานปจนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานา
พิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนใน
เทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟา” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศให
พื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต
จากนั้นนําทานชม “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance Show ของสาวนอยชาวตุรกี
พักคางคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเทา
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หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ําเต็ม จะเปลีย่ นเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน
วันที่สามของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนยา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
05.00 น.
สําหรับทานที่สนใจ ทัวรขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยยามเชา พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี้ของโรงแรม
(ทัวรนั่งบอลลนนี้ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้นบอลลูนประมาณทานละ 200 ดอลลาสหรัฐ ใน
กรณีที่ชําระเปนเงินสด และ 210 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต) เจาหนาที่บริษัท
บอลลูน รอรับทาน เพื่อเปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด พรอมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบ
ใหกับทุกทาน
(สําหรับทานที่ไมไดซื้อ ทัวรขึ้นบอลลูน อิสระพักผอนที่โรงแรมไดตามอัธยาศัย)
นําทานชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้นนําทานชม นครใตดินไคมัคลี
Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น
เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูนครใตดินไคมัคลีมีชั้นลางที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหง
นี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ
ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทาง 239 กิโลเมตร ใชเวลานั่งรถประมาณ 3
ชั่วโมง) เปนเมืองที่ นิยมใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก
เติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของ
ประเทศ
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา Mevlana Museum หรือสํานักลมวน ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.
1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวาชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได
วาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑเมฟลานา เดิม
เปนสถานที่ที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการหมุนเปนวงกลมขณะ
ฟ ง เสี ย งขลุ ย ส ว นหนึ่ ง ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ป น สุ ส านของเมฟลาน า เจลาเลดดิ น ภายนอกเป น หอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแตงประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
พักคางคืน ที่ Ozkaymak Park Hotel 4* หรือเทียบเทา
วันที่สขี่ องการเดินทาง เมืองคอนยา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาซึ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale (ระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตร
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย”
Pamuk หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง ปราสาท
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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นําทานชมความความมหัศจรรยของธรรมชาติที่บรรจงสรางสถานที่อันสวยงามบนโลกใบนี้ ใหทานได
เดินเลน ถายภาพกับความสวยงามของ ปามุคคาเล Pamukkale ซึ่งเปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้น
จากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด)
ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ ริน
เออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไป
ตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยาก
จะหาที่ใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988
นําทานชม ปราสาทปุยฝาย (ปามุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวาง
ใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝาย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยาง
มหัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิประมาณ 33 - 35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม
เพราะเชื่ อว ามี คุ ณ สมบั ติ ใ นการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิ น
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได ดวยความสวยงามของ
เมืองปามุคคาเลแหงนี้ นักทองเที่ยวทั่วโลกตางพากันโหวตใหปามุคคาเล เปนหนึ่งในสถานที่ที่ควร
เดินทางมาเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต
ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใชเวลา
ในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ติดชายทะเล บรรยากาศ ชิลชิล สบาย สบาย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
พักคางคืน ที่ Royal Palace Hotel 4* หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟซสุ - เมืองบูรซาร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารี
มาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ
แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในป ค.ศ. 1774 - 1824 ไดเขียน
บรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม
สืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐ
ชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซึ่งพระสันตะปาปา โปปเบเนดิกสที่ 16 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่
บริเวณดานนอกของบานมีกอกน้ําสามกอกที่เชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อใน
เรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหาก
ต องการให สิ่ง ที่ ป รารถนาเป น ความจริ ง ให เ ขียนลงในผา ฝ า ย แล วนํ า ไปผู ก ไว แลวอธิ ษ ฐาน
จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อาคารที่เปนสัญลักษณของ นครเอฟ
ฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิ
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เฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงนี้คือ
อยูในสภาพที่สมบูรณมาก ปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร
Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซึ่งคิด
เปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรางสมัยกรีกโบราณ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีก
ทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานออกออกเดินทางสู เมืองบูรซาร Bursa (ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
พักคางคืน ที่ Tiara Thermal Hotel 4* หรือเทียบเทา
วันที่หกของการเดินทาง เมืองบูรซาร - กรุงอิสตันบูล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace เปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น
12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึง
ความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก
ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตงดวย
โคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
จากนั้นนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเปนชองแคบขนาด
ใหญและสองฝงมีความสวยงามมาก ชองแคบนี้ทําหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อม
ระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขากับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32
กิโลเมตร ใหทานไดชมทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่เปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบ
จากนั้นนําทานสู ยานชอปปงชื่อดัง ตลาด สไปซ มารเกต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน
สามารถเลือกซื้อของฝาก
ไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี
อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ที่ Ramada Encore Bayrampasa Hotel 4* หรือเทียบเทา
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอิสตันบูล - กรุงโดฮา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึงเหลือแคสวนปลายที่ยาว
20 เมตร แตกระนั้นก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง
จากนั้นนําทานขามถนนเล็ก ๆ เพื่อเขาชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงิน
เปนเพราะเขาใชกระเบื้องสีน้ําเงินในการตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ
คารเนชั่น ทิวลิป เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตอง
ทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสูลานกวางมุงหนาสู
โบราณสถาน ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of Hagia
Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงนี้เปนโบสถทางศาสนาคริสต
ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 108 ตน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเขาชม อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน
ในป ค.ศ. 532 เพื่อเปนที่เก็บน้ําสําหรับใชในพระราชวัง สํารองไวใชยามที่กรุงอิสตันบูลถูกขาศึกปด
ลอมเมือง มีความกวาง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ําหลังคา 336 ตน จากนั้นนําทานเดินตาม
ตรอกซอกซอยที่เปนมีบานสรางอยูตลอดเสนทางในสไตลที่นารัก และบานบางหลังก็มีการตกแตง
ภายนอกแบบออตโตมัน จนถึงทางเขา พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace ซึ่งสรางในสมัย
สุลตานเมหเมตที่ 2 หรือ เมหเมตผูพิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปล หรือ อิสตันบูลใน
ปจจุบันไดแลว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหเมืองนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรด
ใหมีการสรางพระราชวังนี้ขึ้นเปนที่ประทับอยางถาวร พระราชวังแหงนี้มีอาณาบริเวณกวางใหญกิน
เนื้ อ ที่ เ กื อ บ 700,000 ตารางเมตร ล อ มรอบด ว ยกํ า แพงสู ง ตามแนวฝ ง ทะเลมาร ม าร า ภายใน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคา อาทิ เพชร 96
กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของ
สุลตานในแตละยุคสมัย
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
20:45 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 242
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
00.55 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
03.05 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 836
13.20 น.
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS091017

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 6 of 8

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 27ธ.ค.60-3ม.ค.61 / 29ธ.ค.60-5ม.ค.61 / 30ธ.ค.60-6ม.ค.61
ผูใหญ พัก 2 ทานตอหอง ทานละ
34,900.กรณีพักเดี่ยว ตองเพิ่มเงินอีก ทานละ
7,000. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก
อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 17-24 ก.พ. 61
ผูใหญ พัก 2 ทานตอหอง ทานละ
29,900.กรณีพักเดี่ยว ตองเพิ่มเงินอีก ทานละ
7,000. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก
อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 17-24 มี.ค. 61
ผูใหญ พัก 2 ทานตอหอง ทานละ
30,900.กรณีพกั เดี่ยว ตองเพิม่ เงินอีก ทานละ
7,000. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันทีป่ รับขึน้ ลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 2 ต.ค. 2560) **
อัตราคาบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักทองเที่ยว Qatar Airways (น้ําหนักกระเปาเดินทาง ไมเกิน 30 ก.ก./ทาน)
คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี
คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป)
คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
คาพาหนะ หรือ รถรับ - สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบุ
เจาหนาที่ไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราคาบริการนี้ไมรวมถึง
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบุ
คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) (คิดเปน 7 วัน รวมเทากับ 35 USD)
คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน รวมเทากับ 24 USD)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี)
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เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม
ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิกทัวร โปรแกรม
ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการ ไมเก็บคาใชจาย
ยกเลิกกอนการเดินทาง 50-59 วันทําการ หักคามัดจํา 10,000+คาวีซา (ถามี)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-49 วันทําการ หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
ในกรณีที่มผี ูเดินทาง 15 - 19 ทาน จะตองเพิ่มเงินทานละ 3,000. - บาท จึงสามารถออกเดินทางได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนข องผูเดิ นทางไวใ หได ม ากที่ สุดเนื่ องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชํ าระแบบเหมาจายกั บบริษัท ตัวแทนใน
ตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน
ทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสี
เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบินนี้เปนราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแลวไมสามารถทํา refund ได ทุกกรณี
เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน บริษัทฯ ไม
สามารถคืนเงินทานไดในทุกรณี
โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไมเที่ยวเทากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล
ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจัดอันดับของการทองเที่ยวประเทศตุรกี
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