รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19

สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นาชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
สัมผัสความงดงามของ “พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ ”
ชม “พระราชวังทอปคาปี ” ซึ่งได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้
นาท่ าน “ล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่ องแคบเลื่องชื่ ออันดับต้ นๆของโลก
พิเศษ ชมโชว์ระบาหน้ าท้ อง สไตล์พืน้ เมือง ณ เมืองคัปปาโดเกีย **บริการเครื่ องดื่มฟรีตลอดการแสดง**
กาหนดการเดินทาง

ออกเดินทางวันที่
07-16 พ.ย. // 21-30 พ.ย. // 28 พ.ย.-07ธ.ค. // 05-14 ธ.ค.61
23 ม.ค.-01 ก.พ. // 10-19 ก.พ. // 10-19 มี.ค. // 17-26 มี.ค. // 24 มี.ค.-02 เม.ย.62

วันที่1
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ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.30 น.

สมาชิ ก ทุ ก ท่ านพร้ อมกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ ผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ
เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

วันที่2

โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย

02.35 น.
05.30 น.
07.25 น.
11.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR837
เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ เมืองอาดานา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR438
เดินทางถึงท่ าอากาศยานอาดานา ซากีร์ปาซา ประเทศตุรกี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และด่ าน
ศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะท่านเดิ นทางสู่ “เมืองคัปปาโดเกีย” (Cappadocia) เมืองที่มีลกั ษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ซึ่ ง
องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก นาท่านเก็บภาพ “มัสยิดซั นเกอ เบย์ ” (Sungurbey
Mosque)
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมการแสดงพืน้ เมือง “ระบาหน้ าท้อง” (Belly Dance) อันเลื่องชื่ อ ณ เมืองคัปปาโดเกีย ระบา
หน้ าท้องเป็ นการเต้ นราทีเ่ ก่าแก่ อย่ างหนึ่ง เกิดขึน้ เมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์
เรเนียนนักประวัติศาสตร์ เชื่ อกันว่ าชนเผ่ ายิปซี เร่ ร่อนคื อคนกลุ่มสาคัญที่ได้ อนุ รักษ์ ระบาหน้ าท้ องให้ มีมา
จนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ ระบาหน้ าท้ องแพร่ หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่
โดดเด่ น สวยงามจนกลายมาเป็ นระบาหน้ าท้ องตุรกีในปัจจุบัน (บริการเครื่ องดื่มฟรีตลอดการแสดง)

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

พักที่ : AVRASYA HOTEL
หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่3 คัปปาโดเกีย – พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ – นครใต้ ดนิ – อุชิซาร์ – กรุงอังการา
05.00

เช้ า

สาหรั บท่ านที่สนใจ ขึน้ บอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ ขึน้ ท่ านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot
Air Balloon Tour ได้ ราคาประมาณ 230 USD ต่ อท่ าน (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) สาหรับประกันภัยที่ทา
จากเมืองไทย ไม่ ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และ เครื่ องร่ อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour
ขึน้ กับดุลยพินิจของท่ าน)
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นชม “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ ”
(Goreme Open Air Museum) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ สต์ในช่ วง ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิด
ของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุด
ถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็ นการ
ป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็นด้วย
กับศาสนาคริ สต์ นาคณะท่านชม “เมื องคัปปาโด
เกีย” (Cappadocia) ดิ นแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ า
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เทีย่ ง
บ่าย

อัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารู ปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย เป็ นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์(ชนเผ่ารุ่ นแรกๆ ที่อาศัยอยูใ่ น
ดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดีต้ งั อยูท่ างตอนกลางของตุรกีเป็ นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่ พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวน
มหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถมเป็ น แผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ
กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิ ดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตา
น่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรู ป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่งดินแดนใน
เทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้ นที่เรี ยกขานกันว่า ปล่ องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนที่
มหั ศ จ รรย์ แ ห่ งนี้ เ ป็ นมร ดกโล กทา ง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี
ชม “นครใต้ ดิน” (Underground City) เมือง
ใต้ดินของตุรกี มีอยู่หลายแห่ ง แต่ละแห่ งมี
อุ โมงค์เชื่ อมต่อถึ งกัน เป็ นสถานที่ ที่ผูน้ ับ
ถื อ ศาสนาคริ สต์ ใ ช้ ห ลบภัย ชาวโรมัน ที่
ต้องการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริ สต์
เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความ
กว้างและสู งขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้อง ๆ มี ท้ งั ห้องครั วห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้
ประชุ ม มีบ่อน้ าและระบบระบายอากาศที่ ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิ นบางช่ วง
ค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” (Carpet Factory) “โรงงานเซรามิค” (Pottery) และ “ร้ านจิวเวอร์
รี่ ”(Jewellery) สิ นค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่ อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัยอิสระกับการ
เลือกซื้ อสิ นค้า และของที่ระลึก นาคณะท่านเดินทางสู่ “กรุ งอังการา” (Ankara) เมืองหลวง ของประเทศตุรกี
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยูก่ ่ ึ งกลางของประเทศและพัฒนาเติบโตขึ้นมา โดย
ได้รับอิทธิ พลจากทั้งฝั่งยุโรปและตะวันออกกลาง จึงทาให้เป็ นอีกเมืองที่มีความผสมผสานที่เเสนจะลงตัว
เป็ นอย่างยิง่ รวมทั้งวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การมาสัมผัส

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

ATALAY HOTEL

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
อังการา – อิสตันบูล – สุ เหร่ าสีนา้ เงิน – พระราชวังทอปคาปี – สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองอิสตันบูล” (Istanbul) เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่
ก่อนคริ สตกาล อิสตันบูล ตั้งอยู่บริ เวณช่ องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ที่ต้ งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป
ทาให้อิสตันบูลมีเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม “สุ เหร่ าสี น้าเงิน” (Blue Mosque) หรื อชื่ อเดิม คือ สุ เหร่ าสุ ลต่านห์อาร์ เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed
Mosque) **การเข้า ชมสุ เ หร่ า ทุ ก แห่ ง
จะต้ อ งถอดรองเท้ า ถอดหมวก ถอด
แว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ ถ่ายรู ป
ได้ ห้ามส่ งเสี ยงดัง และกรุ ณาทากิ ริยาให้
สารวม** สุ เหร่ านี้สร้างในปี 2152 เสร็ จปี
2159 ( 1 ปี ก่ อ น สุ ล ต่ า น อ า ห์ เ ห ม็ ด
สิ้ นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มี
หอเรี ยกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสู งให้
ผูน้ าศาสนาขึ้นไปตะโกนร้ องเรี ยกจากยอด เพื่อให้ผคู ้ นเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุ เหร่ า ชื่ อสุ เหร่ าสี น้ า
เงิ นภายในประดับด้วยกระเบื้องสี ฟ้าจากอิซนิ ค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่ น กุหลาบ ทิวลิป คาร์ เนชัน่
เป็ นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมี ที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็ มทาละหมาดและสวดมนต์
โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นที่ฝังศพของกษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์
และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทัว่ ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ที่
พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรี ย (Kulliye) นาท่านเข้าชม “พระราชวังทอปคาปี ” (Topkapi
Palace) ตั้งอยู่ในเขตเมื องเก่ าซึ่ ง ถื อเป็ นเขตประวัติศาสตร์ ที่ได้รับ การขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจาก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปคาปี สร้างขึ้นโดยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่
กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจานวนมาก ณ จุ ดที่ สร้ างพระราชวังแห่ งนี้ สามารถ
มองเห็ นช่ องแคบบอสฟอรั ส โกลเดนฮอร์ นและทะเลมาร์ มาร่ าได้อย่างชัดเจน ในช่ วงที่ เจริ ญสู งสุ ดของ
อาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่ งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริ พารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่ พนั กว่าคน นา
ท่านเข้าชม “สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย” (Saint Sophia) หรื อ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ก่อนจะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุ ดท้ายให้เป็ น 1 ใน 21 สิ่ งมหัศจรรย์ยคุ ใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 2007 เป็ น
ต้นแบบสถาปั ตยกรรมโบสถ์ของคริ สต์ศาสนิ กชนตะวันตกยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ทั้งนิ กายออร์ โธ
ดอกซ์ และคาทอลิกกรี ก ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

RAMADA ENCORE HOTEL

เทีย่ ง
บ่าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
วันที่5 อิสตันบูล – ล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์ บาซ่ าร์ – ไอวาลิค
เช้ า

บ่าย
ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะท่าน “ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเป็ นหนึ่ งในช่องแคบเลื่องชื่ ออันดับ
ต้นๆของโลก เป็ นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชี ย ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่ อมต่อ
กับทะเลดา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 ก.ม.
ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุ ดขอบของทวีปยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชี ยมาพบกัน
ที่นี่ ระหว่างการล่องเรื อ ผ่านชม “พระราชวังโดลมาบาเชห์ ” (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุ ลต่านอับดุล
เมซิ ด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหิ นอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสาน
กับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์ มาราในช่ องแคบบอสฟอรัสบนฝั่ งทวีป
ยุโรป จากนั้น นาท่านสู่ “แกรนด์ บาซาร์ ”
(Grand Bazaar) ตลาดช้อปปิ้ งที่ใหญ่และ
โด่ งดังที่ สุ ดในตุ รกี เป็ นตลาดสไตล์เตอร์
กิ ช แท้ ๆ ภายในตลาดตกแต่ ง ไว้อ ย่ า ง
สวยงามและเป็ นตลาดเก่ าแก่ เปิ ดมานาน
กว่า 1,500 ปี ซึ่ งสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มี
เนื้อที่ท้ งั หมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้านค้าขาย
ของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านค้า ที่ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ มีสินค้าให้เลือกมากมายไม่วา่ จะเป็ นของกินเล่นขนม
ของตุรกีที่หาซื้ อจากที่ไหนไม่ได้ ของที่ระลึกที่แนะนาก็จะเป็ น ลูกปัดตาปี ศาจ เครื่ องราง ชา ผลไม้อบแห้ง
ถัว่ หลากชนิดเช่น ถัว่ แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรื อจะเป็ นขนมหวาน เตอร์ กิสดีไลต์ เครื่ องเทศ เซรามิก จาน
ชาม แจกัน เครื่ องดนตรี พ้นื เมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรื อกระเบื้องเพนท์ติดผนัง และของที่ระลึกอื่น ๆ
เทีย่ ง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ “เมืองไอยวาริค” (Ayvalik)
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : HALIC PARK HOTEL
วันที่6 ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่
เช้ า

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าคณะท่ า นเดิ นทางเข้ า สู่ “เซลจุ ก”
( Selcuk) เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกล
จากเมืองโบราณในเอเฟซุ ส จากนั้นนาคณะ
ชม “โรงงานเครื่ องหนัง” ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่ง
ดัง ของประเทศตุ รกี จากนั้นนาคณะท่ า น
ชม “เมืองโบราณเอเฟซุ ส” (Ephesus) หรื อ
เอเฟส เมืองโบราณยุคกรี กโรมัน เป็ นเมือง
เก่ ายุคจักรวรรดิ โรมันที่ถือว่าเจริ ญรุ่ งเรื อง
ด้วยศิลปะวิทยาการ มีระบบวางท่อน้ า หอสมุด และอื่นๆรวมทั้งโรงละครใหญ่ทรงโค้งแบบพิมพ์นิยมของ

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

กรี กโบราณ มีลานกว้างตรงกลาง แบ่งที่นงั่ คนดู เป็ น 3 ชั้นตามระดับความสาคัญไล่ไปจนถึ งคนธรรมดา
สามัญ ใช้เป็ นที่เป็ นที่ประชุม จัดแสดงละครและการต่อสู ้สิงสาราสัตว์ของเหล่าทาส
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดิ นทางสู่ “เมื องปามุคคาเล่ ” (Pamukkale) คาว่า “ปามุ คคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึ ง
“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นน้ าตกหิ นปูนสี ขาวที่เกิดขึ้น
จากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูนผสมอยู่ในปริ มาณที่สูงมาก
ไหลริ นลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ” ที่ ต้ งั อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิ น และทา
ปฏิ กิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็ นริ้ วเป็ นแอ่งเป็ นชั้นลดหลัน่ กันไปตามภู มิประเทศเกิ ดเป็ นประติ มากรรม
ธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ปามุคคาเล่ ได้รับ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : TRIPOLIS HOTEL
ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่7 ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่ า – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะท่ า นชม “นครโบราณเฮี ยราโพลิส ” หรื อนครศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ( Hierapolis) สั นนิ ษ ฐานกันว่า มี อายุ
ประมาณ 2200 ปี เพราะถู กสร้ างขึ้นก่อนคริ สตกาล ในยุคของกษัตริ ยย์ ูเมเนสที่ 2 แห่ งอาณาจักรเพอร์ กา
มอน โดยสร้ างให้อยู่ใกล้กบั แอ่งน้ าแร่ ร้อนปามุคคาเล่ แต่หากถอดความคาว่าเฮียราโพลิ ส หมายถึง เมือง
แห่งความศักดิ์สิทธ์ เช่นเดียวกับเมืองทุกเมืองที่มียคุ รุ่ งโรจน์และยุคเสื่ อมถอยเฮียราโพลิสเองก็เป็ นแบบนั้น
หลังจากเมืองนี้ ถูกยกให้พวกโรมัน ก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงจนเมืองย่อยยับ ประมาณปลายศตวรรษที่
2 เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ จนก้าวสู่ ศตวรรษที่ 3 ด้วยความรุ่ งโรจน์สุดๆแต่เวลาเคลื่อนไป
ถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยุคเสื่ อม เมื่อถูกข้าศึกต่างถิ่นรุ กราน นอกจากนี้ ยงั ได้รับความเสี ยหายจากแผ่นดินไหว
จากนั้ น น าท่ า นชม “ปราสาทปุ ย ฝ้ าย”
(Cotton Castle) เมืองแห่ งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน
นาท่า นชมหน้าผาที่ ขาวกว้างใหญ่ด้านข้า ง
ของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและ
น้ าตกแช่ แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้ าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่
ละชั้ นจะแข็ ง เป็ นหิ นปู น ห้ อ ยย้อ ยเป็ น
รู ป ร่ า งต่ า ง ๆ อย่ า งมหั ศ จรรย์ น้ าแร่ น้ ี มี
อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติใน
การรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว
โรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
บ่าย

ค่า

นาคณะท่ า นออกเดิ นทางสู่ “เมื อ งคอนย่ า ”
(Konya) เป็ นเมืองที่นิยมใช้เป็ นจุดพักของ
การเดิ นทางในอดี ตเคยเป็ นเมื องหลวงของ
อาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ นอาณาจักรแห่ ง
แรกของชาวเติ ร์กในตุ รกี หรื อที่ ยุค นั้นเรี ย ก
อนาโตเลี ย เป็ นอู่ ข ้า วอู่ น้ า ของประเทศ น า
ท่านชม “พิพิธ ภัณฑ์ เมฟลานา” (Mevlana
Museum) อาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสี เขียวทรง
แปลกตาหลังนี้ แม้จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั แต่ในอดีตแล้วที่นี่คือสถานที่สาหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลามที่สร้างโดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รู มี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานักบวชใน
ศาสนาจะใช้เป็ นที่สวดมนต์ทาสมาธิ ดว้ ยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตัวเองแล้วไปเดินหมุนวนเป็ นวงกลม
พร้อมกับการทาจิตให้สงบด้วยการฟั งเสี ยงขลุ่ยเรี ยกวิธีน้ ี วา่ “Whirling Dervishes” ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมี
สวนสวยริ มทางเดินที่ปูดว้ ยแผ่นหิ น ส่ วนพิพิธภัณฑ์น้ นั ก็ยงั ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ก็เป็ นไปในรู ปแบบของ
มุสลิมด้านหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์แ ห่ งนี้ จะเป็ นสุ สานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รู มี ผูส้ ร้ าง ตลอดจนคนใน
ครอบครัวและกลุ่มลูกศิษย์ผตู ้ ิดตามรับใช้ใกล้ชิดท่านด้วย อีกทั้งในวันที่ 17 ธันวาคมของทุกปี จะมีการเฉลิม
ฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานาเมื่อปี ค.ศ. 1271
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : OZKAYMAK HOTEL
วันที่8 คอนย่ า – อาดานา – ชมเมือง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะท่ า นเดิ นทางเข้า สู่ “เมื อ งอาดานา”
(Adana) เป็ นเมืองทางตอนใต้ของประเทศ
ตุรกี และเป็ นศูนย์กลางการค้าและกสิ กรรมที่
ส าคัญ เมื องตั้ง อยู่บ นฝั่ ง ซ้า ยของแม่ น้ า เซย์
ฮาน อยูห่ ่ างจากทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนราว 30
กม. เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดอาดานา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะท่านชม “หอนาฬิ กา” (The Great Clock Tower) เป็ นหอนาฬิกาประจาเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1882
มีความสู ง 32 เมตรอีกทั้งเป็ นหอนาฬิกาที่สูง
ที่สุดในประเทศตุรกี จากนั้นชม “สุ เหร่ าอูลู
คามิล” (Great Mosque) สุ เหร่ าโบราณแห่ ง
ศตวรรษที่ 16 ได้ชื่อว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้างในยุค
เมดิ อิวลั ที่มีความสวยงาม ชม “สะพานหิน”
(Tas Kopru) เป็ นสะพานโรมันทอดแม่น้ าเซย์
ฮาน (Seyhan) ในอาดานาที่ อาจสร้ า งขึ้ น

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
ค่า

พักที่ :
วันที่9
เช้ า
12.25
16.15
18.30

ในช่ วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่สอง สะพานเป็ นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญในเส้นทางการค้าโบราณจากทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนไปยังอนาโตเลีย (Anatolia) และเปอร์เซีย (Persia) เป็ นอีกสะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

GOLDEN DELUXE HOTEL

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

สนามบิน – โดฮา
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
สมควรแก่เวลา นาคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาดานา ซากีร์ปาซา
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่ วบินที่ QR439
เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่ วบินที่ QR826

วันที1่ 0 กรุงเทพฯ
05.30

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คชั่นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

07-16 พ.ย. // 21-30 พ.ย. //
28 พ.ย.-07 ธ.ค.61

32,900

32,900

32,900

8,000

05-14 ธ.ค. 61

34,900

34,900

34,900

8,000

23 ม.ค.-01 ก.พ. // 10-19 ก.พ. //
10-19 มี.ค. // 17-26 มี.ค. //
24 มี.ค.-02 เม.ย.62

32,900

32,900

32,900

8,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (กรุ งเทพฯ-อาดานา-กรุ งเทพฯ)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน
12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75ปี หรื อไม่ได้เดินทางไป
และกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)
น้ าดื่มบริ การบนรถโค้ช

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสูญหายได้
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จดั ให้ แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ ฝง
ตัวเข้ ามาในโรงแรมทีพ่ กั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท้องถิน่ วันละ 5 USD / ท่ าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่ านละ 100 บาทต่ อวัน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองพร้อมชาระเต็มจานวน 32,900 / 34,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ แล ะเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

