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รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่
ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

รหัสทัวร์ : THP3-MS-TR-30DEC17-6JAN18
แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครือ่ งรางนําโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทาํ มาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
แถมฟรี!! Medo Ice-Cream ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี ท่านละ 1 โคน
แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
รับสิทธิ์ชิงรางวัล!! Lucky Draw ของรางวัลสุดพิเศษ จากทัวร์ตุรกีดีดี กรุป๊ ละ 3 รางวัล
(สงวนสิทธิ์สาํ หรับกรุป๊ ที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น)
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้าํ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
บินอียปิ ต์แอร์ ซึ่งอยูใ่ นเครือข่าย Star Alliance (สามารถสะสมไมล์ได้สูงสุด 50%)
Bus VIP 45 ที่นั ่งหน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั ่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟั งเพลง
Free WifiOn Bus ตลอดการเดินทาง!!!!
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ
ไคโร-อิสตันบูล–เมืองชานัคคาเล่-เมืองทรอย-ม้าไม้จาํ ลองเมือง
2
ทรอย
3
4
5
6
7
8

ชานัคคาเล่–เพอร์กามัม-คูซาดาซี–บ้านพระแม่มารี-วิหาร
เทพีอาร์เทมิส
คูซาดาซึ–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุย
ฝ้ าย–เมืองเฮียราโพลิส
เมืองปามุคคาเล่–เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–คัปปาโด
เกีย–นครใต้ดิน-ระบําหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (เมืองเกอเรเม)–หุบเขาอุซิ
ซาร์-เมืองอังการ่า
เมืองแองการ่า–ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีน้ าํ เงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ยอิสตันบูล-ไคโร
กรุงเทพฯ

กลาง
คํา่
วัน
✈ ✈ ✈

โรงแรมที่พกั
หรือเทียบเท่า
-

✈

✈

O

AYVALIK HOTEL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

BERA HOTEL

O

O

✈

-

✈

✈

✈

-

เช้า

GRAND BELISH
HOTEL
LYCUS RIVER
HOTEL
BURCU KAYA
HOTEL

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4
เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางแก่ท่าน

วันที่สอง

ไคโร-อิสตันบูล–เมืองชานัคคาเล่-เมืองทรอย-ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย

00.50 น.

เหิรฟ้ าสู่ นครอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมันของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี้ รํา่ รวยพรัง่ พร้อมไปด้วย
ประวัติศาตร์ สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมาย โดย สายการบิน อียปิ ต์แอร์เที่ยวบินที่ MS961
เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยัง นครอิสตันบูล

06.00 น.

(-/-/-)

(-/-/D)
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09.35 น.
13.00 น.

(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั ่วโมง โดยประมาณซึ่งเป็ นเวลาต่อเครื่องมาตราฐาน)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียปิ ต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS737
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนําท่าน ข้ามช่องแคบคาดาแนลด์โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมือง
แห่งนี้ จึงเคยเป็ นชุมทางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป นําท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อ
ชม ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ซึ่ง
เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้กรุงทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่สาํ คัญตํานานของกรีก และเป็ นสงคราม
ระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะ
ตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จาํ ลองขนาดยักษ์ ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อน
ตัวอยู่ในม้าโทรจัน แล้วก็ทาํ การเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอย เหมือนเป็ นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีก
ยอมแพ้สงคราม และได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจัน ก็ต่างยินดีว่า
กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้ว ก็ทาํ การเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมือง แล้วทําการเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่
เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ ก็ออกมาจากม้าโทรจัน แล้วทําการเปิ ดประตู
เมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมือง แล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ ง ซึ่ง
ม้าตัวนี้ เป็ นม้าที่ วอร์น อร์ บราเดอร์ส มอบให้เป็ นของขวัญ แก่ เมืองชานั คคาเล หลังจากที่ ถ่ายทํา
ภาพยนตร์เรื่อง Troy จบแล้ว

คํา่

จากนั้นนําท่านเข้าสู่เมือง AYAVALIK ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั ่วโมง
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั AYVALIK HOTEL หรือเทียบเท่า (ชานัคคาเล่)

วันที่สาม

ชานัคคาเล่–เพอร์กามัม-คูซาดาซี–บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรีกโบราณที่สาํ คัญ
แห่ง ตั้งอยูใ่ นบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนื อของแม่น้ําไคซูส ซึ่ง
เป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของชาวเฮเลนนิ สติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ คือ วิหารอะ
โครโปลิส ซึ่งเป็ นที่ขนานนามถึ งประหนึ่ งดังดินในสรวงสวรรค์ และต่อจากนั้นไปข้างในจะเป็ นบริเวณ

(B/L/D)
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วิหารเทพเจ้าซุส(เซอุส) ปั จจุบนั นี้ เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
เพอร์กามัมที่กรุงเบอร์ลิน

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
อยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้าง
ด้วยหินอ่อนเป็ นสถาปั ตยกรรมกรีกแบบไอโอนิ ค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้น
ปั จจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้

คํา่

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND BELISH HOTEL หรือเทียบเท่า (คูซาดาซี)

วันที่สี่

คูซาดาซึ–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้ าย–เมืองเฮียราโพลิส
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมือง
หนึ่ ง เคยเป็ นที่ อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่ งรุ่งเรืองขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์ม
หาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
นํ าท่ านเดิ น บนถนนหิ นอ่ อนผ่ านใจกลางเมืองเก่ าที่ สองข้างทางเต็ มไปด้วยซากสิ่ งก่ อสร้างเมื่อสมัย
2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้
จนถึงปั จจุบนั นําท่านชม ห้องอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของ
ห้องอบไอนํ้า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุก
สิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต
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กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั ่วโมง (189 กม.) เมืองที่มี
นํ้าพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่
หน้าผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร่ร อ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของ
นํ้าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี ยมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางนํ้าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สมั ผัส เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็ น
เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นนํ้าพุเกลือแร่รอ้ น ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค
เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนี้ เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่
ทัว่ ไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอล
โล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า (ปามุคคาเล่)
หมายเหตุ โรงแรมมีบริการสระว่ายนํ้าซึ่งเป็ นนํ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ าํ แร่ ให้เตรียมชุดว่ายนํ้า
ไปด้วย
คํา่

วันที่หา้

เมืองปามุคคาเล่–เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–คัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน
ระบําหน้าท้อง
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางแวะชม Caravansarai ที่พกั ของกองคาราวาน
ในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่ า เจ
ลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสี เขียวสดใส ภายในประดับฝาผนั งแบบมุ สลิ ม และยังเป็ นสุ สานสําหรับ
ผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วย

กลางวัน

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง 30 นาที นําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ที่ได้รบั การ
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คํา่

วันที่หก

ขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์
เชื่อมต่อถึงกัน เป็ นสถานที่ที่ผูน้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ตอ้ งการทําลายร้างพวกนับถือ
ศาสนาคริสต์ สําหรับที่เราไปชมวันนี้ เป็ นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มี ถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้าง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็ นห้อง ๆ มีท้งั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มี
บ่อนํ้า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึก และทางเดินบางช่วงค่อนข้าง
แคบจนเดินสวนกันไม่ได้
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบําหน้าท้อง” หรือ
Belly Dance เป็ นการเต้นรําที่เก่าแก่อย่างหนึ่ ง เกิด
ขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดิ นแดนแถบอียิปต์
และเมดิเตอร์เรเนี ยน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชน
เผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที่ไ ด้อนุ รกั ษ์ระบําหน้า
ท้องให้มีมาจนถึง ปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซี
ทําให้ระบําหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบํา
หน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (คัปปาโดเกีย)

คัปปาโดเกีย–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (เมืองเกอเรเม)–หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
(B/L/D)

** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง **
(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ 210-250 USD)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
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จากนั้นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่
อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ า่ อุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้
ทําหน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูป พาซาแบค (Pasabag) กลุ่มภูเขาหินลักษณะเป็ นรูปกรวยมองดูคล้ายมีหมวก
วางอยู่ขา้ งบนสวยงามแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือน จุดเด่นคือ ภูเขา 2 ปล่องไฟ สมญา Hermitage of
St.Simon ที่พาํ นักของบาทหลวงไซมอนเมื่อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งเดินทางมาจากยูซาเลม เพื่อปลีกวิเวก
แสวงหาที่ปฏิบตั ิธรรม และเป็ นที่นิยมของพระองค์อื่นๆต่อมา บางครั้งจึงเรียกกันว่า The Valley of the
Monks แวะถ่ายรูป เดอร์เบนท์ (Derbent) หุบเขาหินสีชมพู ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งหินที่นี่เป็ น
รูปร่างต่างๆ เช่น โลมา เพนกวิน พระแม่มารีและพระสาวก ที่สาํ คัญและโดดเด่นคือหินรูปอูฐหมอบอยู่มี
ขนาดใหญ่สีชมพูเหมือนอูฐของจริงเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นจุดที่ทุกคนจะต้องมาแวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
จากนั้นนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้า และของที่ระลึก

กลางวัน

คํา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางให้
ท่านได้แวะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) จากนั้นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
อังการ่า หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่
ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450
กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที่ต้งั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศ
ต่าง ๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542 คน ทําให้
กรุ งอังการาเป็ นเมืองที่ มีประชากรมากเป็ นอันดับ ๒ ของตุ รกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุ โรป
ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์
และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่ง
มาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั BERA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (อังการ่า)

วันที่เจ็ด

เมืองแองการ่า–ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีน้ าํ เงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-อิสตันบูล-ไคโร
(B/L/-)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
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จากนั้นนําทุกท่านสู่ จัตุรสั สุลต่านอะห์เมตหรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลาง
แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ
ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลาง
เป็ นที่ต้งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่ง
นี้ ใช้เป็ นที่จดั งานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเสา
โอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสา
ต้นที่ สอง คื อ เสางู และเสาต้นที่ สาม คื อเสาคอนสแตนติ นที่ 7 จากนั้ นไม่ไกลนํ าทุ กท่านชม Blue
Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosqueถือเป็ นสุเหร่าที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุ ดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ
ออตโตมัน และไบเซนไทน์ เพราะได้ร วบรวมเอาองค์ ป ระกอบจากวิ ห ารเซนต์ โ ซเฟี ยผนวกกั บ
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึ ง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุ ลต่านผูส้ ร้างซึ่ งก็คือ Sultan
Ahmed นั้นเอง

จากนั้ นนํ าทุ ก ท่ านชม สุ เ หร่ า เซนต์โ ซเฟี ย(Saint Sophia)หรื อ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติ น เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี
เพื่อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยนมี
อํานาจเหนื อตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่า
ต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดิ นไหวอย่าง
ใหญ่ทําให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิ มเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึ ง
สมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลัง
นี้ ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม

18.15 น.
19.25 น.
23.20 น.

ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS736
เดินทางถึง กรุงไคโร นําท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
เหิรฟ้ าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินอียปิ ต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
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(-/-/-)

วันที่แปด

สนามบินสุวรรณภูมิ

12.40 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************************************************

**ญคโ ำจดรา า่ปา คร้ทีาชรนชรยยรปรึาง ึ่ราูแ้โ ีเยง าัที้ดไยีรแียจี ่รเจ่ทรย่ีทเยา่ทรากยาร**
**แี ่าจทีแียท่รจดยยง จุแ้ยด รา ำแยุ ณี่ี ีาปยยกแยม่รี ีรารเ่่รคจุแหาโ ีำการจุแบยยจดคำเาืท่รทีแจีรบยิษดจฯำ
ทร่ิรตีมยีรารเ่่รคึ่รปยยกแยมจ่ทึีรเยง าหาดแ**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3
ท่าน)

30 ธ.ค.60-06 ม.ค.61

38,999 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ท่าน)

36,999 บาท

34,999 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,000 บาท

UPDATE 23/08/17
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 20 ท่านขึ้ นไป**
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองที่นั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน
เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 (1 Twin + 1Sgl) ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีที่ลูกค้าพักห้อง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มี
ห้อง 3 เตียงบริการ ทําให้ตอ้ งเปิ ดบริการเป็ นห้อง 1Twin + 1Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงตามหน้างาน
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ (MS) ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับ
พร้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (บริการนํ้าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4
ท่าน)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์
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ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
**ประกัน ภัยที่ ท าํ จากเมื อ งไทย ไม่ ครอบคลุม การขึ้ นบอลลูน และเครื่ องร่ อ นทุ กประเภท ดัง นั้น การเลื อกซื้ อ
Optional Tour ขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (00กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและ
คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ 54USD หรือประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 12USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8วัน เท่ากับ 24USD)แต่ท้งั นี้ มัคคุเทศก์ไทยขึ้ นอยู่
กับความประทับใจของลูกค้า
กรณียกเลิก
ยกเลิ ก หลั ง จากวางเงิ น มั ด จํา บริ ษั ท ฯจะคิ ด ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ณ วั น นั้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถ คื น เงิ น ได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่ง
ไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของ
สายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสําคัญ
***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่ง
ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า15ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า 15ท่าน หรือตํา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่านํ้ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาํ
การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

