Exclusive Enchanted Turkey Surprise! 9 Days

โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ (TK)

วันแรก
20.00 น.

23.00 น.

วันที่สอง
เช้า
05.20 น.
08.50 น.
10.25 น.

กลางวัน

ค่า

กรุงเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ประตู 10
เคาน์เตอร์ เช็คอิน แถว U
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK069 นาท่านเหินฟ้าสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

อิสตันบูล – ไกเซรี – คัปปาโดเจีย – เกอเรเม่ – พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ งเกอเรเม่
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK2026 นาท่านเหินฟ้าสู่ ไกเซรี
ถึงท่าอากาศยานไกเซรี หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เกอเรเม่ หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1985 ที่เกิดจาก
การกัดกร่ อนลาวาภูเขาไฟ โดยลมฝน หิมะ ทาให้รูปพรรณสัณฐานของภูเขาเปลี่ยนเป็ นทรงกรวย
นับเป็ นเวลากว่า 1,600 ปี มาแล้วที่คนได้เห็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และได้เปลี่ยนแปลง
ให้กลายเป็ นที่อยูอ่ าศัย สถานที่หลบภัย รวมถึงโบสถ์ วิหารต่าง ๆ ที่เจาะผ่านโพรงหิน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนหัวใจ
สาคัญแห่งคัปปาโดเจีย ที่มีโบสถ์ถ้ าซ่ อนอยูถ่ ึง 365 แห่ง นาท่านชมภาพวาดของพิธีกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อของคริ สเตียนบนฝาผนัง และเพดานจากยุคโบราณ ซึ่ งเป็ นศิลปะแบบ
ไบแซนไทน์

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Museum Cappadocia หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
05.00 น.

05.30 น.

เช้า

กลางวัน

คัปปาโดเจีย – เลิฟวัลเลย์ – ปล่องนางฟ้า – โชว์ระบาหน้ าท้ อง
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ นอกตัวเมืองเกอเรเม่ เพื่อนาท่านสัมผัสประสบการณ์อนั สุ ดแสน
ประทับใจไปกับการ ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้ า ที่หลายๆ คนกล่าวไว้วา่ เป็ นจุด
ปล่อยบอลลูนที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก
จากนั้น คณะนักบินและพนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญจากบริ ษทั บอลลูนรอต้อนรับพร้อมอธิบาย
รายละเอียดต่างๆที่จาเป็ นจะต้องทราบเกี่ยวกับการขึ้นบอลลูน พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ
โดยละเอียด แล้วให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์อนั น่าประทับใจที่จะทาให้ท่านจดจาไปชัว่
ชีวิต กับการล่องลอยขึ้นเหนือฟากฟ้าคัปปาโดเจีย ซึ่ งท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยภูเขาหิน
รู ปทรงแปลกตาที่แตกต่างไปจากภูมิประเทศอื่นๆ บนโลกใบนี้ ราวกับว่าอยูบ่ นพื้นผิวบนดวง
จันทร์ ผนวกกับสายลมและพระอาทิตย์ทอแสงในยามเช้า ในการรับอรุ ณกับวันใหม่ ที่รอมอบ
ความสุ ข ความทรงจาและประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ท่านไปนานแสนนาน (รวมระยะเวลาที่ลอยอยู่
บนท้องฟ้าประมาณ 1 ชัว่ โมง)

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม เลิฟวัลเล่ ย์ (Love Valley) หุบเขาที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นคัปปาโดเจีย มีแท่งหิน
สู งใหญ่ที่ก่อตัวขึ้น และถูกกัดเซาะด้วยลมและฝนตามธรรมชาตินานนับล้านๆ ปี จนกลายเป็ น
ทิวทัศน์ที่สวยงาม และน่าทึ่ง แล้วนาท่านชม ปล่ องไฟนางฟ้ า หรื อ Fairy Chimneys ซึ่งในช่วง
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ยุคโรมัน ชาวคริ สเตียนถูกกลัน่ แกล้ง ได้หลบหนีมายังเมืองเกอเรมเม่ ในคัปปาโดเจีย ชาวคริ ส
เตียนได้เรี ยนรู ้ว่าเนื้อหินนั้นสามารถขุดถ้ าได้ง่าย พวกเขาจึงสร้างบ้านและโบสถ์ภายในปล่องหิน
เหล่านี้

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม โชว์ ระบาหน้ าท้ อง เป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียปิ ต์ และเมดิเตอร์ เรเนียน นักประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า ชนเผ่า
ยิปซี เร่ ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุรักษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง
ของชาวยิปซี ทาให้ระบาหน้าท้องแพร่ หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม
จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปัจจุบนั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Museum Cappadocia หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คัปปาโดเจีย – นครใต้ดนิ ไคมัคลี – ท่าอากาศยานไกเซรี – อิซมีร์
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม พร้อมชมวิวเมืองคัปปาโดเจียและบอลลูน
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม นครใต้ ดินไคมัคลี หนึ่งในเมืองใต้ดินสาคัญอันขึ้นชื่อแห่งคัปปาโดเจีย ซึ่ ง
มีที่หลบซ่ อนตัวจากการรุ กรานของข้าศึก ที่มีการวางรากฐานสาธารณูปโภคไว้อย่างดี ทั้งช่อง
ระบายอากาศ ระบบสุ ขาภิบาล และแหล่งน้ าดื่ม นครใต้ดินไคมัคลีแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 2.5
ตารางกิโลเมตร ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1964 ปัจจุบนั เปิ ดให้เข้าชมใต้ดิน 5 ชั้น จาก 8 ชั้น ซึ่ งเชื่อ
กันว่าในนครใต้ดินแห่งนี้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชากรหลายพันคนในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่
6–9
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ค่า
20.25 น.
21.50 น.

วันที่ห้า

จากนั้นเดินทางสู่ ไกเซรี
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเหินฟ้าสู่ อิซมีร์ โดยสายการบินเพกาซัสแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ PC3191
ถึงท่าอากาศยานอิซมีร์ หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Swissotel Grand Efes Izmir หรื อในระดับเดียวกัน

อิซมีร์ – บ้ านพระแม่มารี – เอฟิ ซัส – อิซมีร์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ บ้ านพระแม่ มารี สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของชาวคริ สต์อนั สงบร่ มรื่ น เชื่อกันว่า
เป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระแม่มารี เสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และประทับอยูส่ ิ้ นพระชนม์
วิหารอิฐหนาซึ่ งเชื่อว่าคือบ้านของพระแม่มารี น้ ีเมื่อปี ค.ศ. 1774 แม่ชีชาวเยอรมันได้นิมิตเห็น
บ้านหลังนี้และได้เขียนบรรยายไว้ในสมุดบันทึก ต่อมามีผสู ้ นใจและตามค้นหาบ้านในนิมิตนั้น
จนได้พบที่นี่เมื่อปี ค.ศ. 1891 มีสายน้ าที่ไหลออกมาจากบริ เวณทีพ่ ระแม่มารี เคยนอนและต่อเป็ น
ก๊อกน้ าออกมาหรื อบางคนเรี ยกว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์สาหรับอธิษฐาน 3 บ่อมีความหมายเพื่อสุ ขภาพ
ความร่ ารวย และความรัก และมีกาแพงอธิษฐานเขียนขอพรลงบนผ้าแล้ว แล้วนาไปผูกไว้จนเป็ น
กาแพงสี ขาว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม เอฟิ ซัส เมืองโบราณที่ก่อนเกิดก่อนคริ สตกาล มีความเก่าแก่ สวยงาม และ
แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของตุรกี จนกระทัง่ มีการในจารึ กว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ ใหญ่ที่สุดใน
เอเซี ย” นาท่านชม วิหารเทพีอาร์ เทมิส ซึ่ งถื่อว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นา
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ท่านชม หอสมุดเซลซุส ห้องสมุดโบราณที่มีขนาดใหญ่โต ชมการตกแต่งภายในของอาคารที่
ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นนาท่านเดินไปตามทางเดินที่ปูดว้ ยหินอ่อนไปยัง โรงละครโบราณ เป็ นโรง
ละครกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่โตสามารถจุผชู ้ มได้กว่า 24,000 คน และในปัจจุบนั นี้ยงั คงเปิ ดใช้
งานอยู่ ในการแสดงดนตรี หรื อในเทศกาลสาคัญของเมือง จากนั้นนาท่านชม ยิมเนเซี ยมเวดิอุส ที่
สร้างขี้นโดยพ่อค้าและคหบดี เมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ
รวมยิมเนเซี ยมไว้กบั โรงอาบน้ าที่พรั่งพร้อมไปด้วย น้ าร้อน น้ าเย็น และน้ าอุ่น ภายในประดับด้วย
โมเสกและรู ปปั้นต่างๆ ชม อาคารบ้านเรื อนโบราณ ซึ่ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนรวยในสมัยโบราณ
ซึ่ งภายนอกยังคงรู ปแบบธรรมดา แต่ภายในมีการตกแต่งอย่างหรู หรา โดยมีรูปแบบเป็ นอาคาร
สองชั้น โดยชั้นสองออกแบบให้เป็ นห้องนอน และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปี
ที่แล้วที่อยูภ่ ายในเมืองโบราณ

ค่า

วันที่หก

วันที่หก
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Swissotel Grand Efes Izmir หรื อในระดับเดียวกัน

อิซมีร์ – ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส

–

เดนิซลี

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ปามุคคาเล ภูเขาหินปูนสี ขาวที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ าแร่ เป็ น
เวลานับพันปี นับเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ปามุคคาเล่ ภาษาเติร์ก
แปลว่าปราสาทแห่งปุยฝ้าย ซึ่ งเกิดจากธารน้ าใต้ดิน ซึ่ งเป็ นน้ าที่มีแร่ หินปูนผสมอยูใ่ นปริ มาณที่
สู งมาก ไหลเอ่อท่วมขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฎิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ
เหมือนในถ้ าหินปูนและน้ าแร่ ที่ไหลมาจากภูเขาชาลดา ที่อยูท่ างเหนือของเมืองโบราณ
เฮียราโพลิส ที่มีอุณหภูมิอย่างสม่าเสมอคือ 33-35.5 องศาเซลเซี ยสตลอดทั้งปี เชื่อกันว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง ฯลฯ ซึ่ งทางโรงแรมและ
รี สอร์ ทมากมายที่นี่มกั จะมีบริ การสปา บริ การน้ าแร่ แก่นกั ท่องเที่ยว และผูท้ ี่ตอ้ งการรักษาโรค
โดยวารี บาบัด
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กลางวัน

19.50 น.
21.10 น.
22.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ เฮียราโพลิส นครโบราณซึ่ งตามตานานกล่าวว่าสร้างขึ้นราว 190 ปี ก่อน
คริ สตกาล เป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางทางศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเคยเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของอาณาจักรโรมัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เดนิซลี
นาท่านเหินฟ้าสู่ อิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2579
ถึงท่าอากาศยานเดนิซลี หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Four Seasons At The Bosphorus หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด

อิสตันบูล – พระราชวังท็อปคาปี – พิพธิ ภัณฑ์อายาโซเฟี ย – บาซิลกิ า ซิสเทิร์น –
แกรนด์ บาซาร์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม พระราชวังท็อปคาปึ ศูนย์กลางแห่งอานาจอันไพศาลของจักรวรรดิ
ออตโตมันตลอดช่วง 500 ปี ในอดีตพระราชวังท็อปคาปี เป็ นที่สาหรับแสดงทรัพย์สมบัติอนั มีค่า
ของสุ ลต่านของออตโตมันสมัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ พระราชวังชั้นนอก พระราชวัง
ชั้นใน และฮาเร็ ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้จะมีขา้ ราชบริ พารทางานกันอยูป่ ระมาณ 5 พันคน
จึงมีสภาพคล้ายตัวเมืองที่ซับซ้อนอยูใ่ นตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ ง ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่ง
อย่างวิจิตรในยุคที่จกั รวรรดิออตโตมันรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ อายาโซเฟี ย ต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริ สต์ศาสนิกชน
ตะวันตก ยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ทั้งนิกายออร์ โธดอกซ์ และคาทอลิกกรี ก ที่ยงิ่ ใหญ่และ
สวยงามที่สุดในเมืองอิสตันบูล และได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ก่อนจะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุ ดท้ายให้เป็ น 1 ใน 21 สิ่ งมหัศจรรย์ยคุ ใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.
2007 เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ทอดอกซ์สร้างโดยจักรพรรดิจส
ั ติเนียน
แห่งไบแซนไทน์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1453 จักรวรรดิออตโตมันมีชยั ชนะเหนือจักรวรรดิไบแซน
ไทน์ สุ ลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้เป็ นสุ เหร่ าแทน โดยสุ เหร่ าฮาเกียโซเฟี ยเป็ น
สุ เหร่ าหลักของเมืองอิสตันบูลยาวนานกว่า 500 ปี ก่อนรัฐบาลตุรกีจะดัดแปลงให้เป็ นพิพิธภัณฑ์
ในปี ค.ศ. 1935 ความโดดเด่นของที่นี่คือยอดโดมขนาดใหญ่และความงดงามของสถาปัตยกรรม
การตกแต่งที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไบแซนไทน์กบั ศิลปะออตโตมันเข้าด้วยกัน
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จากนั้น นาท่านชม บาซิลิกา ซิสเทิร์น ที่เก็บน้ าขนาดใหญ่ใต้ดิน ซึ่ งเป็ นหนึ่งในซากโบราณอันน่า
ทึ่งของกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลสมัยไบแซนไทน์ และเป็ นอุโมงค์น้ าใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดใน
บรรดาที่เก็บน้ านับร้อยๆ แห่งของอิสตันบูล

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ แกรนด์ บาซาร์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก แหล่งรวม
ร้านค้ามากมายกว่า 3,000 ร้านไม่ว่าจะเป็ นพรมนาเข้าจากอิหร่ าน ร้านขายทอง ร้านเครื่ องแก้ว
เจียระไน เครื่ องประดับมากมาย ฯลฯ อิสระให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองอย่างเต็มที่ จนถึงเวลา
นัดหมาย

ค่า

วันที่แปด
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Four Seasons At The Bosphorus หรื อในระดับเดียวกัน

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส–
ช้ อปปิ้ งที่ Istinye Park center
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช พระราชวังหลัก และศูนย์กลางการปกครอง ของ
จักรวรรดิออตโตมัน ให้กบั สุ ลต่านถึง 6 รัชสมัย ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1924 พระราชวัง
ถูกโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้เป็ นมรดกแห่งชาติ ของสาธารณรัฐตุรกีใหม่ โดยมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
ผูก้ ่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรก ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่ งพระราชวังถูกใช้เป็ น ที่พานักของ
ประธานาธิบดี ในช่วงฤดูร้อน และเขาเสี ยชีวิตด้วยอาการป่ วย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.
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1938 ที่พระราชวังแห่งนี้ ต่อมาระหว่างปี

ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1984 บางส่ วนของพระราชวัง ถูก
เปิ ดบริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ให้สามารถเข้ามาเยีย่ มชมได้ และถูกเปิ ดให้บริ การเป็ นพิพิธภัณฑ์
พระราชวัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 เป็ นต้นมา

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน ล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส พรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจาก
ยุโรปและเอเชีย เชื่อมทะเลดากับทะเลมาร์ มารา ณ จุดสุ ดขอบของทั้งสองทวีป ช่องแคบ
บอสฟอรัสมีความยาวทั้งสิ้ น 32 กิโลเมตร และกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ให้ท่าน
ได้ตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรื อน โบสถ์วิหาร พระราชวัง ป้อมปราการ รวมถึงสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ทั้งสมัยใหม่และเก่าแก่ผสมกัน รวมทั้งสะพานบอสฟอรัส ที่เชื่อมสองทวีปเข้าด้วยกัน

จากนั้น นาท่านช้ อปปิ้ งที่ Istinye Park ห้างสรรพสิ นค้าสุ ดหรู และทันสมัยของอิสตันบูลและมี
สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาจากทัว่ โลกให้เลือกมากมาย เช่น Armani, Beymen, Boyner,
Burberry, Louis Vuitton, Calvin Klenin, Chanel, Dior, Gap, Gucci, Hermes,
Longchamp, Penti และ Under Armour และอื่นๆอีกเกือบ 300 ร้านค้าอิสระให้ท่าน

ค่า

ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
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วันที่เก้า
01.25 น.

เช้า
15.00 น.

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ

จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
คานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*ภาพถ่ายเพื่อการนาเสนอโปรแกรมทัวร์ เท่านั้น*
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
Exclusive Enchanted Turkey Surprise! 9 Days

โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ (TK)

อัตราค่าบริการ

ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินของสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์
ออกเดินทางวันที่

28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562

Gold Class:
2 คืนที่ Museum Hotel Cappadocia พักห้ อง
Prime Suite (มีเพียง 3 ห้ องเท่ านั้น)
2 คืนที่ Swissotel Grand Efes Izmir พักห้ อง

223,000 บาท

Executive Sea View Room
2 คืนที่ Four Seasons Hotel Istanbul at the
Bosphorus พักห้ อง Courtyard Room

ผู้ใหญ่ พักคู่ ราคาท่ านละ
Platinum Class:
2 คืนที่ Museum Hotel Cappadocia พักห้ อง
Imperial Suite (มีเพียง 3 ห้ องเท่ านั้น)
2 คืนที่ Swissotel Grand Efes Izmir พักห้ อง

246,500 บาท

Executive Sea View Room
2 คืนที่ Four Seasons Hotel Istanbul at the
Bosphorus พักห้ อง Deluxe Room

ผู้ใหญ่ พักคู่ ราคาท่ านละ
หมายเหตุ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่า 10 ท่ าน

 ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิเนื่ องจากข้ อผิดพลาดทางการพิมพ์
อัตราค่ าบริการรวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โดยสายการบินเพกาซัสแอร์ ไลน์ ไกเซรี – อิซมีร์
• ค่ารถรับส่ งตามรายการ
• ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
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•

•
•
•
•

ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่ านละ 1,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
หัวหน้ าทัวร์ จากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริ การนี้ไม่ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรสาหรับสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าภาษีน้ามัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามภาวะตลาดน้ ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
• ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ เดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 10 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 80,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่ งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริ ษทั ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
สาขาสุ รวงศ์
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

สาขาปาโซ่ ทาวเวอร์
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9

**กรณีสารองที่นั่งหลัง 21 วันก่ อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
3.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์

4.

การยกเลิก
o กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่ า 60 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็ม
เท่ านั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้

5.
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6.

7.

ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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