กำหนดกำรเดินทำง

25ธ.ค.2561-01ม.ค.2562 / 26ธ.ค.2561-02ม.ค.2562
27ธ.ค.2561-03ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-07ม.ค.2562
วันแรกของการเดินทาง
19.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10.20 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
06.05 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิ ซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิ ซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว

09.10 น.

นาท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร
โรมัน ชม อาคารที่ เ ป็ นสั ญลัก ษณ์ ข อง นครเอฟฟิ ซุ ส คื อ ห้อ งสมุ ดของเซลซุส Library
Celsus

และอาคารสาคัญอีกแห่ งคือ วิหารแห่ งจั กรพรรดิ เฮเดรียน Temple

of

of Hadrian

สร้างขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้ คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มาก จากนั้น
ปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่ งสร้ าง
เที่ยง

โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นงั่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นาท่านออกเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งพระ
แม่มารี เสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้ นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่ งนี้ นาท่ านช้อปปิ้ ง
ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อ
หนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้ อ
สิ นค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale อยู่ภาคตะวันตก

ค่ า

เฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Colossae Hotel 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรกี

วันสามของการเดินทาง
เช้า

เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่

Pamukkale

เป็ นเนินเขาสี ขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่ วนประกอบของแคลเซี่ ยม มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สู ง 160 เมตร เกิดจากน้ าพุร้อนที่นาแคลเซี่ ยมคาร์ บอเนตมาตกตะกอน
โดยบ่อน้ าพุเกลือแร่ ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตกสี ขาวเป็ นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซี่ ย มทาให้เ กิดเป็ นแห่ งหิ น สี ขาวราวกับหิ มะไหลหลัน่ เป็ นทางน้ า ยาว ที่มีความ
เที่ยง

สวยงามมาก ๆ ปัจจุบนั นี้ ปามุคคาเล่เป็ นเมืองโบราณที่ต้ งั อยูบ่ นปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง)
เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุ กเติร์ก ซึ่ ง
เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ นา
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม
ใช้สาหรับทาสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ก่อนไป
ทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผูท้ ี่มีสมาธิมากตัวจะลอย
ขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่ า เจลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่ วนหนึ่ ง
ของ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ มฟลาเป็ นสุ ส านของ เมฟลานา เจลาเลดดิ น รูมี Mevlana

Celaleddin

Rumi ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุส ลิม

ค่ า

โดยใช้สีมากมายตระการตา และยังเป็ นสุ สานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Anemon Hotel 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรกี

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
เช้า

เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม
เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบาหน้าท้อง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคั ปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) ซึ่ งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลกั ษณะ
ภูมิประเทศสวยงามมากระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ Caravanserai ทีพ่ กั แรมระหว่างทาง
ของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นนาท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of
Derinkuyu or Kaymakli

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัย

จากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่ องทุกอย่าง
เที่ยง

ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ น
หุบเขาร่ องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถม
เป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ นึ มา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป
แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้นที่
เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้ ืนที่มหัศจรรย์
แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี จากนั้นให้ท่านได้แวะ
ชม โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค,และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่
ค่ า

ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “โชว์ระบาหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Alfina Hotel Cave หรือเทียบเท่า

!! หมำยเหต ุ ในกรณีท่ีโรงแรมถ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
วันที่หา้ ของการเดินทาง
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์ร่-ี สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
05.00 น.

ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่ งั บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ า
ขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูน รอรั บท่าน เพื่อเปิ ด

เช้า

ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ทุกท่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ า
เป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริ สต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church
และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภูเขารู ปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้
เวลาพอสมควร นาท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งไคเซอร์รี่ (ระยะทาง 60 กิ โ ลเมตร ใช้เ วลาเดิ น ทาง

เที่ยง

ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่แหล่งสกียอดนิยมของชาวตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ยอดเขา Erciyes เป็ นแหล่ง สกี รีสอร์ท ที่หมู่วยั รุ่ นตลอดจนผูท้ ี่
ชอบเล่นสกี ต่างนิยมมาเล่นสกีกนั ในฤดูหนาวที่ยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้อิสระเล่นสกี (ไม่รวม
อุปกรณ์เล่นสกี) หรื อจะเลือกถ่ ายภาพกับหิ มะที่ ปกคลุมยอดเขาสุ ดลูกหู ลูกตา ชั่งเป็ นทัศนี ยภาพที่
สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่บอกก็มิอาจเชื่อว่านี่คือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นั บเป็ นประสบการณ์ ใหม่
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีกม็ ีแหล่งท่องเที่ยวสกี ที่สวยงาม
เช่นนี้มาก่อน (หมายเหตุ การเดินทางสู่สกีรีสอร์ทนัน้ ขึ้นอยู่กบั สภาพของอากาศเป็ นสิ่ง

เย็น
20.30 น.
22.10 น.

ส าคั ญ หากสภาพอากาศไม่ เ อื้ ออ านวย ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะท าการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองไคเซอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2015
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรกี

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟี ย-อุโมงค์เก็บน้าใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ -ช้อปปิ้ งตลาดแกรนด์ บาซาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่งม้าโบราณ มี เสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี
ค่ายิง่ จากนั้นนาท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้
กระเบื้องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์ เนชัน่ ทิวลิป
เอกลัก ษณ์ เด่ น อี กอย่า งแต่ อ ยู่ภ ายนอกคื อ หอประกาศเชิ ญชวนเมื่ อ ถึ งเวลาที่ จ ะต้อ งท าพิ ธี ล ะหมาด
Minaret 6 หอ เท่ากับสุ เหร่ า ที่น ครเมกกะ จากนั้น น าท่า นเดิน ต่อไปชมสถานที่ซ่ ึ งเป็ น 1

ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนั เป็ นที่
ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่
เที่ยง

สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจี น
นาท่ านชม อ่ างเก็ บน้ า ใต้ดินเยเรบาตัน Yerebatan

Underground Cistern

ซึ่ งเป็ น

อุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ้น
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ค้ าเรี ยงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้น
ที่โดดเด่ นมากที่สุ ดคือ เสาเมดูซ่ า อิสระให้ท่านถ่ายภาพและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ า
ขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย นาท่านชม พระราชวังทอปกาปึ

Topkapi Palace

สร้ างขึ้นในสมัย

สุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่ ง
ห้องที่โด่งดังและเป็ นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริ ช
แห่งทอปกาปึ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรั ต เป็ นไฮไลท์สาคัญเรี ยกความสนใจของ
นักท่อ งเที่ ยวได้เป็ นอย่างดี ส่ งท้ายครึ่ งวัน บ่า ยด้ว ยการนาท่ านสู่ ย่า นช้อ ปปิ้ ง แกรนด์บาซาร์
Grand Bazaar

แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีสินค้าให้

เลือกหลากหลายหมวดหมู่ คล้ายตลาด นัดจตุจกั รบ้านเรา แต่ความน่าสนใจของที่นี่คงจะเป็ นความ

แปลกตาของสิ นค้าที่ไม่ค่อยคุน้ ตานัก ทั้ง งานเสื้ อผ้า เครื่ องหนัง เครื่ องประดับ และของฝาก ซึ่ งหนึ่ งใน
นั้นเป็ นสิ นค้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของที่นี่นั่น ก็คือ พรมพื้นเมือง ที่เรี ยกว่า พรมคิ ลิม Kilim ที่ถกั ทอ
ด้วยขนสัตว์หรื อเส้นไหม โดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิ ตเป็ นหลัก พรมแต่ละผืนนั้นจะใช้เวลาในการ
ทอที่แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ลวดลายและ ขนาด แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2
ค่ า

ปี ต่อผืน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรกี

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

บ่าย

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่
ช้อปปิ้ งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านต่อด้วยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ ง
เป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป
และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara
มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรั ส
ที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตาม
ช่องแคบเหล่านี้ นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็ นพระราชวังที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อสร้ างทั้งสิ้ น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
และไม่คานึงถึงความสิ้ นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่
เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ ม
ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่ งท้ายช่วงเช้าด้วยการ
นาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
เลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรื อจะเป็ นถัว่ พิทาชิโอ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ส่ งท้ายช่วงบ่ายด้วยการนาท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง ช้อปปิ้ ง Istinye Park บ่ายวันนี้ ถือว่าเป็ นสวรรค์
ของนักช้อปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์เ นมตัว จริ ง กับแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ ที่สุด หรู หราที่สุด พร้ อ มเป็ นห้างที่
รวบรวมสิ น ค้า แบรนด์ เ นมที่ มากที่ สุ ด ให้ท่ า นได้เ ลื อ กช้อ ปปิ้ งอย่า งจุ ใ จ ไม่ ว่ า จะเป็ น PRADA,
LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นนาอีกมากมาย ชั้น ล่า งของ

ห้างก็มีร้านอาหารหรู หรามากมาย หรื อจะเลือกเป็ นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก
เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้ านไอศกรี มต่าง ๆ สิ่งที่ ตอ
้ งควรระวัง ห้าม ช้อปปิ้ ง
สิ นค้าเพลินจนลืมนึกถึงน้ าหนักกระเป๋ าขากลับต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ห้าม ช้อปปิ้ งสิ นค้าเพลินจนลืม
เวลาที่นดั หมายไว้, ห้าม พูดว่าครั้งแรกนึกว่าให้เวลาช้อปปิ้ งนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลับ

กลายเป็ นให้เวลาช้อปปิ้ งน้อยเกินไปยังซื้ อสิ นค้าที่อยากได้ไม่ครบเลย สาหรั บร้ านอาหารบางร้ านรั บ

20.00 น.

ชาระเงินค่าอาหารด้วยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพื่อความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตัวไว้ดว้ ย
(เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดบริการอาหารเย็น)
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

วันที่แปดของการเดินทาง
01.55 น.
14.50 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 8.55 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กำหนดกำรเดินทำง

25ธ.ค.2561-01ม.ค.2562 / 26ธ.ค.2561-02ม.ค.2562
27ธ.ค.2561-03ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-07ม.ค.2562

!!! รำคำเพียง 49,900.- บำท !!!

โปรโมชัน่ เพียง 4 กรป๊ ุ เท่ำนัน้
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินอีกท่ำนละ 8,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561) **

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษ ัทฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (น้ำหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส
กรุ งเทพฯ-อิสตันบูล/อิสตันบูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์ รี่-อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุ งเทพฯ
(น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอำย ุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน)
(คิดเป็ น 6 วัน รวมเท่ำกับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน
(คิดเป็ น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม วินเธอร์ สกี 8 วัน
กำรชำระเงิน

งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที่2: ชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม วินเธอร์ สกี 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน)

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีที่ผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน เพิ่มท่านละ 3,000 บาท
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 หากในคณะของท่ า นมีผู ้ต ้อ งคอยดู แ ลเป็ นพิ เศษที่ต ้อ งนั่งรถเข็น Wheelchair, เด็ก , ผู ้สู งอายุ, มี โ รคประจ าตัว
หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครั ว
ของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความ
จาเป็ นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
 การเดินทางสู่ สกี รี สอร์ ท นั้น ขึ้นอยูก่ บั สภาพของอากาศเป็ นสิ่ งสาคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะทาการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 ที่นงั่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ ริ เวณประตูทางออกฉุ กเฉิ น ซึ่ งคุณสมบัติของผูท้ ี่จะนั่งที่ทางสายการบินกาหนดไว้
เช่ น ต้อ งเป็ นผู ้ที่ มีร่ า งกายแข็งแรงและสามารถช่ ว ยเหลือ ผู ้อื่ น ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งบิ น มี เ หตุ ข ัดข้อ ง
ตัวอย่างเช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (ประตูฉุกเฉิ นมีน้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผทู ้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกาย และที่สาคัญอานาจในการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิเรื่ องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กบั เจ้าหน้าที่เช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยูก
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็ นฤดูหนาว จะไม่เปิ ดเครื่ องปรั บอากาศ จะเปิ ดให้บริ การในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น\

 โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋ า หรื อบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้น
เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ท่ านสามารถยกกระเป๋ าของท่านเข้าห้อ งพั ก ของท่า นเองจะเป็ นการดีที่ สุด แต่ถ ้าไม่
สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริ การนากระเป๋ าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
 โรงแรมระดับ 5 ดำว ที่ ร ะบุไ ว้ใ นโปรแกรมกำรเดิ นทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่ เ ที่ ย วเท่ ำ กับ
มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดับของโรงแรมที่ระบุนัน้ เป็ นกำรจัดอันดับของกำรท่องเที่ยวประเทศต ุรกี
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึ งสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่
รวดเร็ ว ขอแนะนาว่าท่านสามารถนากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รีบร้ อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน

