THE ROCK OF CAPPADOCIA
ตุรกี 9 วัน 6 คืน

เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
บินตรงสูต่ รุ กี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ | อิสตันบูล | คูซาดาสึ
ปามุคคาเล | คอนยา | คัปปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุ งเทพฯ
วันที่ 2. อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบนา้ เค็ม – คัปปาโดเกีย
วันที่ 3. OPTIONAL TOUR - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบาหน้าท้อง
วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล
วันที่ 5. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
วันที่ 6. คูซาดาสึ – โรงงานเครื่องหนัง – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลิส
วันที่ 7. ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองแห่งทรอย – เฟอร์ร่ีขา้ มช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่ 8. สุเหร่าสีนา้ เงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
วันที่ 9. กรุ งเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.00 น.
21.45 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสาย
การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยเทีย่ วบิน TK 65

วันที่ 2 อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบนา้ เค็ม – คัปปาโดเกีย
04.10 น.

กลางวัน
บ่าย

2

ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุ กี (Turkey) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปั จจุบนั ของตุรกี เมือง
แห่งมนต์เสน่หท์ ่ีผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะโรมัน และ
มัสยิดในศิลปะไบเซนไทน์ จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรู ปทะเลสาบน้าเค็ม (Salt Lake) เป็ นทะเลสาบนา้ เค็มที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของตุรกีซ่ึงเป็ นทะเลสาบนา้ เค็มที่มี เปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบ
เกลือในหน้าร้อน นา้ ทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึก เป็ นแผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร
มองเห็นเป็ นพืน้ สีขาวสุดสายตา และทะเลสาบเกลือแห่งนีย้ งั เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาหนัง Star War อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ึงเกิ ดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพืน้ ที่เป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวย
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วันที่ 3
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หินและเสารู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า
“ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้ า” และได้รบั การแต่งตัง้ จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ี ัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ

OPTIONAL TOUR - พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซซิ าร์ –
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบาหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความ
จานงค์กบั หัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเท่านัน้ ) **

น าท่ า นเข้ า ชมพิพิธ ภั ณ ฑ์ก ลางแจ้ ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริส ต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนัน้ นาท่านเข้า ชม
โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็ นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ ยังมีระบบ
ระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ ต้ดินพร้อมสรรพ จากนัน้ นาท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม(Carpet
Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลื อกซื อ้ ตามอัธ ยาศัย นาท่านเดินทางสู่ หุบ เขาอุ ซิ ซ าร์
(Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุ น มีรอยเจาะ
รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุษย์ไปเกื อบทั่วทัง้ ภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู ว้ ่าอุซิซาร์ คือ
บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาหน้าที่เป็ นป้อมปราการที่เกิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาติเ อาไว้ส อดส่องข้าศึกยามมี ภัยอี กด้วย จากนั้น นาท่านเดินทาสู่โรงงานเครื่ อ งประดั บ (Jewelly
Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพืน้ เมืองที่มีคณ
ุ ภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
อิสระให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมระบาหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชื่อที่นา่ ตื่นตาตื่นใจ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า

คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุค
คาเล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 10711308 รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนีอ้ ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้าง
ทางสบายๆที่ ง ดงามตามธรรมชาติ ต ลอดสองฝั่ งทางของประเทศตุร กี น าท่ า นแวะชมคาราวานสไรน์
Caravanserai ที่พกั แรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติรก์ ในสมัยออตโตมัน จากนัน้ นาท่านเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสานักลมวน เริ่มก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา
เจลาเลคดิน รู บี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนีเ้ ป็ นผูว้ ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูช้ กั ชวนคนที่นบั ถื อ
ศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ ฐานอยูบ่ นความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็ นนา้ ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้ จากธารนา้ ใต้ดินที่มีอณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สงู มาก ไหลรินลงมา
จากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตงั้ อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้ มาเหนื อผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็ง
เกาะกันเป็ นริว้ เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
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แปลกตาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้รบั การยก
ย่องจากองค์การยูเ นสโกให้เ ป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒ นธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่ นๆ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก TROPOLIS หรือเทียบเท่า

ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอ
เฟซุส – บ้านพระแม่มารี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนา้ แร่รอ้ นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มา
ตกตะกอนเกิดเป็ นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็ นชัน้ นา้ ตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนา้ แร่ท่ีไหลลง
มาแต่ล ะชั้นจะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ นรู ปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นา้ แร่นีม้ ี อุณหภูมิตงั้ แต่
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุ
ร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ ปั จจุบั นเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส
ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาคัญอื่นๆ
นาท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค ก่อตัง้ โดยกษัตริยย์ เู มเนส
ที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนีม้ ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้ หลายครัง้ หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่
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มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็ นบ่อนา้ ที่ศกั สิทธิ์ ซึ่งปั จจุบนั ตัง้ อยู่ในปามุคคาเล สถานที่สาคัญ
อื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบนา้ โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นาท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุ ในเอเซีย ” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และ
มั่งคั่งที่สดุ ถนนทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน นาท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีม้ ี
ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปั ญญา เทพีแห่ง
คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทงั้ 4 องค์นีเ้ ป็ นของจาลอง ส่วนของ
จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นากลับไปออสเตรียและตัง้ แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละคร
เอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโรงละครโบราณใน
ตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่น่งั ชมไล่ระดับขึน้ ไป ปัจจุบนั ยังสามารถใช้งานได้ดีอยูแ่ ละมีการจัดการ
แสดงแสงสีเสียงบ้างเป็ นครัง้ คราว ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของ
ห้องอบไอนา้ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซู
คริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั จากด้านนอก นาท่าน
เข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและ
สิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี ้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเม
อริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก KUSADASI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 คูซาดาสึ – โรงงานเครื่องหนัง – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลิส
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้ นา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้ หนังคุณภาพดี ให้ทา่ นมีเวลาเลือก
ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สื อ้ หนัง ตามอัธ ยาศัย จากนั้น น าท่า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งชานั ค คาเล (Canakkale) ซึ่ง เป็ น
ศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยโุ รป นับตัง้ แต่สลุ ต่านอาห์เม็ดที่ 2
ได้ส ร้า งป้อ มปราการขึ น้ ที่ น่ี เ มื่ อ ปี 1452 เมื อ งชานัค คาเลในอดี ต เป็ น ที่ ตั้ง ของสมรภู มิ ร บกัล ลิ โ ปลี สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตรุ กีถอน
ตัวออกถอนตัวออกจากสงครามโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้ อยูใ่ นบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30
กม.ทางด้านเหนือของแม่นา้ ไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สงู เป็ นโครงสร้างฐานในการป้องกั นเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ งั้ ถิ่นฐานในสมัยนัน้ มักเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ดา้ นหนึ่งเป็ นผาชัน และ
กลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุง่ เรืองอยู่บนที่ราบเบือ้ งล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดย
เมืองด้านบน (upper town) จะเป็ นพืน้ ที่ วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพืน้ ที่ ใช้งานต่าง
สาหรับกษัตริยแ์ ละชนชัน้ สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่ นส่วนของเมืองด้านล่าง
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า

ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองแห่งทรอย – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ –
อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ์ มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมและถ่ายรู ปคู่กับม้าไม้จาลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปั จจุบนั กรุ งทรอยตัง้ อยู่ในเมือง
ชานัคคาเล ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง จากนัน้ นาท่านเดินนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็ นช่องแคบ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กนั้ ระหว่างคาบสมุทรกัลลิ
โพลี (Gallipoli) ของตุรกี ส่วนที่อยู่ในทวี ปยุโรปกับตุรกี ส่วนที่ อยู่ในทวี ปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of
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วันที่ 8
เช้า

Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสาคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ
คอนสแตนติโ นเปิ ล เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชากรมากที่ สุด ในประเทศตุร กี ตั้ง อยู่บ ริเ วณช่ อ งแคบบอสฟอรั ส
(Bosphorus) ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั้ อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่าจานวน
มากในบริเวณนัน้ จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวัง สุดหรู หราอลัง การที่ ทุ่ม สร้างคิดเป็ นเงินในปั จจุบันถึงประมาณ
พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่าง
สวยงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซือ้ ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึน้ ชื่อของ
ตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็ นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซือ้ มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
่ี ัก GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ

สุ เ หร่ า สี น้ า เงิ น – ฮิ ป โปโดม – สุ เ หร่ า เซนต์โ ซเฟี ย – จั ตุ รั ส ทั ก ษิ ม –
สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่า นเดิน ทางสู่ จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า นอาห์เ หม็ ด (Sultan Ahmed Complex) มี ช่ื อ เรี ย กโบราณคื อ ฮิ ป โปโดม
(Hippodrome) ตัง้ อยู่หน้าสุเหร่าสีนา้ เงิน เดิมเป็ นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นาท่าน
เข้าชมสุเหร่าสีน้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนีไ้ ด้มา
จากกระเบื อ้ งเคลื อ บสี น า้ เงิ น ที่ ใ ช้ปูต ลอดแนวฝาผนัง ด้า นใน และถูก สร้า งขึน้ บนพื น้ ที่ ซ่ึง เคยเป็ น วัง ของ
จักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทัง้ หมด 7 ปี จากนัน้ นาท่านเข้าชม
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟี ย (Ayasofya
Museum) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ ยนเป็ นสุเหร่า ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ แห่งหนึ่ง และ ถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่น
อยูท่ ่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีท่ีสดุ ของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์

กลางวัน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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20.15 น.

นาท่านเยี่ยมชมจัตุรัสทักษิม (Taksin Square) เป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีรา้ นค้ามากมาย ตัง้ แต่
ของที่ระลึก , ร้านอาหารพืน้ เมืองอีกทัง้ ยังมีและไอศกรีมตลอดถนนสายนี ้
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพื่อให้ทา่ นมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 64

วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
09.50 น.

คณะเดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

******************************************************************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
THE ROCK OF CAPPDOCIA ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

36,900.36,900.36,900.15,250.03 – 11 พ.ค. 63
36,900.36,900.36,900.15,250.05 – 13 พ.ค. 63
36,900.36,900.36,900.15,250.02 – 10 มิ.ย. 63
36,900.36,900.36,900.15,250.05 – 13 มิ.ย. 63
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

5,900.5,900.5,900.5,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

9

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
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4.

หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (30 ดอลล่าสหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าสหรัฐ)
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่
นั่ง Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่ เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอา่ ง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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