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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน-มัสยิดAl Fateh-ป้ อมปราการบาห์เรน Qal’at al-Bahrain-ประตูสู่บาห์เรน (Bab al
Bahrain)-ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง Manama Souq

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เพือ่ ความสะดวกสูงสุด และเป็ นไปตามกฏของสายการบินGULF AIR ให้ท่านจัดกระเป๋ าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด
สาหรับพักค้างคืนที่บาห์เรน เนื่ องจากกระเป๋ าใบใหญ่จะทาการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศจอร์เจีย
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นา
ท่านชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ข้นึ ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตัง้ ชื่อตามกษัตริยผ์ ูส้ ร้าง
เมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็ นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็ นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชนั้ เลิศที่รวบรวม
มาจากทัว่ โลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทาจากอินเดีย
ซึ่งนอกจากจะเป็ นมัสยิดที่เป็ นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยงั ถูกประกาศให้เป็ นหอสมุด
แห่งชาติอีกด้วย***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณี ท่มี ีการทาพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศห้ามเข้าชม
ภายในมัสยิด เป็ นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน***
จากนัน้ เราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้ อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้ กั กัน
อีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกั โบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตัง้ แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสต
ศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็ นทัง้ ที่พานักของกษัตริย ์ ป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็ นสถานที่ๆ ชาวสุ
เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็ นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมปิ ญั ญาใน
การก่อสร้างป้ อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปี ท่แี ม้แต่นกั โบราณคดีก็ยงั หาคาตอบที่แน่ชดั ไม่ได้
อีกทัง้ ยัง เป็ นหนึ่ ง ในสถานที่ ท่ีได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200
จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผูค้ รองรัฐบาห์เรน
เพื่อเป็ นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็ นย่านธุ รกิจที่สาคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945
และได้รบั การตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลีย่ นให้มรี ูปร่างเป็ นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนัน้ เราจะพา
ท่านไปเปิ ดประตูสู่วฒั นธรรมวิถชี ีวติ การเป็ นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองที่มคี วามสาคัญต่อวิถชี ีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีท่านจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นอย่างเป็ นกันเอง พร้อมช็อปปิ้ ง
ของฝากอันเป็ นเอกลักษณ์จ ากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ท่หี าชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่น่ี
เท่านัน้ !!

หมายเหตุ
11.50 น.
14.35 น.
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คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Juffair Gate Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ผ่านชม Bahrain World Trade Center-สนามบินบาห์เรน-ตุรกี-อิสตันบูล-ชานัคคาเล่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
จากนัน้ นาท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปด้านนอก ตึก Bahrain World Trade Center ศูนย์กลางทางการเงินของบาห์เรนตึกคู่
ทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศบาห์เรน ด้วยระยะความสูงกว่า 240 เมตร ซึง่ เป็ นตึกที่เกิดจากการร่วมมือของสถาปนิกจากทัว่ โลก และ
ทีส่ าคัญมันยังเป็ นตึกแรกในโลกทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีกงั หันเชื่อมต่อเข้ากับตัวอาคารอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน เพือ่ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF43 (บริการอาหารและเครื่องดื่ มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 20 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก์ ประเทศตุรกี (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่ ชายทะเล จากนัน้ นาท่านนัง่ เรือเฟอร์ร่ขี า้ มฟากสู่เมืองชานัคคาเล่
ผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ (Dardanelles)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Iris Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

10.00 น.
13.30 น.

คา่

วันที่สาม

เมืองโบราณทรอย-ม้าไม้แห่งกรุงทรอย-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-วิหารโอลิมเปี ยนเซอุส-โรงละครอะโครโป
ลิส-วิหารเอสเคลปิ ออน-เมืองคูซาดาซึ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี ท่ีแล้ว นาท่านชม เมืองโบราณทรอย (Troy
Ancient City) ดินแดนสงครามอันเลือ่ งลือ ทีโ่ อเมอร์ได้เรียบเรียงไว้ในมหากาพย์อเี ลียดและโอดิสชี ทีถ่ กู ทาลายจนวอดวาย
จากกองทัพกรีก เวลาผ่านไปกว่า 3,000 ปี จึงได้มกี ารขุดค้นซากเมืองโบราณทรอยโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันชื่อเฮนริค
ชไลแมนน์ ในปี 1870 ปัจจุบนั เหลือเพียงซากที่ทบั ถมซ้อนกันถึง 9 ชัน้ และอนุ สรณ์อนั ยิ่งใหญ่อย่างม้าไม้จาลองแห่งเมือง
ทรอย ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ศ. 1998 นาท่าน ถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึก กับ ม้า ไม้จ าลองแห่ ง เมื อ งทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้า ไม้ท่ีมีช่ือ เสีย งโด่ ง ดัง มากที่สุ ด จากมหากาพย์
ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) เป็ นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั ชาญฉลาดในสมัยนัน้ ทีช่ าวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอย
เพือ่ เป็ นของกานัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพือ่ เข้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนทาให้เมืองทรอยล่มสลาย
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเปอร์กามัม
Pergamum
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโบราณเปอร์กามัม (Pergamum) เป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มคี วามสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก บริเวณอะ
นาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่นา้ ไคซูส ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่สาคัญ ได้แก่ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็ นที่
ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ อะโครโปลิส แปลว่า นครบนทีส่ ูง ซึง่ เป็ นโครงสร้างฐานในการ
ป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ งั้ ถิ่นฐานในสมัยนัน้ มักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ดา้ นหนึ่งเป็ นผาชัน
และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้ อมปร าการเหล่านี้ ชม วิหาร
โอลิมเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนั นี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ ชม โรงละครอะโครโป
ลิส (Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครที่ชนั ที่สุดในโลก ตัง้ อยู่ในทาเลที่สวยงามที่สุด จุผูช้ มได้มากถึง 10,000 คน ชม
วิหารเอสเคลปิ ออน (Asklepion) อยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิ ออสเทพแห่งการแพทย์ ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มคี วามสวยงาม และรูถ้ งึ ความเฉลียวฉลาดของชาวเติรก์ ในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บ
ไว้เป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Royal Palace Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-ห้องสมุดของเซลซุส-วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน-โรงละครโบราณ-ศูนย์
ผลิตเครือ่ งหนัง-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น น าท่ า นชม บ้า นพระแม่ ม ารี (House of Virgin Mary) เชื่อ กัน ว่ า เป็ น ที่สุ ด ท้า ยที่พ ระแม่ม ารี ม าอาศัย อยู่ แ ละ
สิ้นพระชนม์ในบ้างหลัง นี้ ถูกค้นพบโดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine
Emmerich เมือ่ ปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานทีไ่ ว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง ปัจจุบนั บ้าน
พระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชัน้ เดียว ภายในมีรูปปัน้ ของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคย
เสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีกอ๊ กนา้ สามก๊อก ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นก๊อกนา้ ทีม่ คี วามศักดิ์สทิ ธิ์ในเรื่อง สุขภาพ ความรา่ รวย
และความรัก ถัดจากก๊อกนา้ เป็ น กาแพงอธิษฐาน เชื่อว่าหากต้องการให้ส่งิ ที่ปรารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้ว
นาไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาอันสมควรนาเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการ
บารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือ่
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โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ้นเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
นครเอฟฟิ ซุส ได้แก่ ห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) และอาคารสาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
(Temple of Hadrian) สร้างขึ้นถวายแด่จ กั รพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้ คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก
จากนัน้ ปิ ดท้ายกันที่ส่งิ ก่อสร้างที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในนครเอฟฟิ ซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปใน
ไหล่เขาให้เป็ นทีน่ งั ่ เป็ นโรงละครกลางแจ้งทีส่ ามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน สร้างในสมัยกรีกโบราณ แต่ชาวโรมันมาปรับปรุง
ให้ย่ิงใหญ่มากขึ้น ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนั นี้ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสู ง (Leather
Factory) ซึง่ ตุรกีเป็ นประเทศทีผ่ ลิตหนังทีม่ คี ุณภาพที่สุด เป็ นประเทศทีม่ ฐี านการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ
ของโลก อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) เมืองที่มนี า้ พุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุข้นึ มาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา
จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา นาท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ คาว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษา
ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็ นนา้ ตกหินปูนสีขาวทีเ่ กิดขึ้นจาก
ธารนา้ ใต้ดินที่มอี ุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มแี ร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ งั้ อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทาปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะ
กันเป็ นริ้ว เป็ นแอ่ง เป็ นชัน้ ลดหลัน่ กันไปตามภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือนในโลก จนทาให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย เมืองแห่งนา้ พุเกลือแร่รอ้ น นาท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้าง
ใหญ่ดา้ นข้างของอ่างนา้ เป็ นรูปร่างคล้ายหอยแครงและนา้ ตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ าย
นา้ แร่ท่ไี หลลงมาแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อยย้อยเป็ นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นา้ แร่น้ ีมอี ุณหภูมปิ ระมาณ 33-35
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความ
ดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านา้ พุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั Ninova Thermal Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพธิ ภัณฑ์เมฟลาน่ า-เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ นิยม
ใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ใน
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

เช้า

ตุรกี หรือทีย่ ุคนัน้ เรียก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่นา้ ของประเทศ ระหว่างทาง นาท่านชม ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ
(Caravansarai) เป็ นสถานทีพ่ กั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์เมฟลาน่ า (Mevlana Museum) เดิมเป็ นสถานทีน่ กั บวชในศาสนาอิสลามทาสมาธิ โดยการเดินหมุน
เป็ นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย่ ก่อนไปทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่างกายก่อนทีจ่ ะไปหมุนได้ ผูท้ ม่ี ี
สมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมือ่ หมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ เิ ศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ
พิพธิ ภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท
ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ดิ ตาม
สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่าด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ระยะทาง 236
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ระบาหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี
ทีพ่ กั Mustafa Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-เกอเรเม่-พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โบสถ์เซนต์บาร์บารา-โบสถ์มงั กร-โบสถ์
แอปเปิ้ ล-หุบเขาอุซิซาร์-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิก-โรงงานเครื่องประดับ-อังการ่า
** ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูนแนะนารายการเที่ยวเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) **
บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สาหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ
จาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับไปขึ้นบอลลูน เพือ่ ชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเกีย ในอีกมุมหนึ่งทีห่ าชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ
1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล
โปรดทราบ ประกันอุบตั ิเหตุท่รี วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่อง
ร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของท่าน **
** คาแนะนา **
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบตัง้ แต่
ก่อนวันเดินทาง (ตัง้ แต่อยู่ประเทศไทย เพือ่ เตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ่เี ป็ นโรคหัวใจขัน้ รุนแรง หรือ ตัง้ ครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี
ใดๆทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10
กว่าชัน้ เพือ่ ใช้เป็ นที่หลบภัยจาก เพือ่ ใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจากชาวโรมัน ทีต่ อ้ งการทาลายล้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ นครไคมัคลี
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด

มีชนั้ ล่างที่ลกึ ทีส่ ุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่างทัง้ ห้องโถง ห้องนอน ห้องนา้ ห้องถนอมอาหาร
ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็ นเมืองทีต่ งั้ อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต
เลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตงั้ อยู่ในบริเวณที่เป็ นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ทช่ี าวคริสเตียนยุค
แรกใช้ในการเป็ นทีห่ ลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนทีค่ ริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนา
ของจักรวรรดิ ทีจ่ ะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายทีต่ งั้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม
และ การผลิตเครื่องเซรามิกลา้ ค่าแห่งหนึ่งทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ โลกนาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Open
Air Museum of Goreme) ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ศ.
1985 เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ น
จานวนมากเพือ่ สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์นาท่านชม โบสถ์
เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church) ,โบสถ์มงั กร (Snake Church) และ โบสถ์แอปเปิ้ ล (Apple Church) นาท่าน
เดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย ซึง่ หุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มี
รอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มอื มนุษย์ไปเกือบทัว่ ทัง้ ภูเขา เพือ่ เอาไว้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรูว้ ่าอุซซิ าร์ คือ บริเวณ
ทีส่ ูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซซิ าร์ ก็มไี ว้ทาหน้าทีเ่ ป็ นป้ อมปราการทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่อง
ข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย นาท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มภี มู ปิ ระเทศอันน่าอัศจรรย์
แปรสภาพเป็ นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ ดงาม ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ ประมาณ 3 ล้านปี ทแ่ี ล้ว เถ้าลาวาทีพ่ ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวน
มหาศาลกระจายทัว่ บริเวณ จนทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ข้นึ มาจากนัน้ กระแส นา้ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกิน
แผ่นดินภูเขาไฟนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ ต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง
กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นทีเ่ รียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” ในปี
ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้นื ทีม่ หัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนัน้
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มผี ูค้ นอาศัยอยู่ จากนัน้ ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) ,
โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพือ่ ให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี
การผลิตสินค้าพื้นเมืองทีม่ คี ุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทาง
สู่ กรุงอังการ่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั Sergan Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

อังการ่า-Kocatepe Mosque-สุสานอตาเติรก์ -อิสตันบูล-Vefa Bazaar-ร้านขนมเตอร์กสิ -Taksim Square
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กรุงอังการาถือว่าเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) กรุงอังการาเป็ นศูนย์กลางการปกครองของ
ผูน้ าประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1920
และได้ก่อตัง้ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนบั ตัง้ แต่การก่อตัง้ ประเทศในปี ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการ
ล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมากรุงอังการาก็กลายเป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์
การศึกษา และอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของตุรกี นาท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก Kocatepe Mosque เป็ นสุเหร่าที่ใหญ่ท่สี ุด
ในกรุงอังการา ภายในจุคนได้ถงึ 24,000 คน สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1967-1987 เป็ นแลนด์มาร์คทีส่ าคัญที่สามารถมองเห็น
ได้ในทุกทิศทางในกรุงอังการา สถาปัตยกรรมเป็ นแบบ Neo-classical Ottoman หลังคาเป็ นรูปโดมมีความสูง 48.5 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.5 เมตร มีหอ Minaret จานวน 4 หอ ตัง้ อยู่ทงั้ 4 มุมของสุเหร่า ความสูงของหอ Minaret แต่ละอันมี
ความสูงถึง 88 เมตร นาท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa
Kemal Ataturk ซึง่ เป็ นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ สิ รภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ผูก้ ่อตัง้ สาธารณรัฐตุรกีและ
ประธานาธิบดีคนแรก และ เป็ นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มีความสาคัญกับประเทศเป็ นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ทีพ่ มิ พ์
ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติรก์ แห่งนี้เป็ นสัญลักษณ์ในธนบัตรอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สู่ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาทุกท่านชม Vefa Bazaar ตลาดในย่านเมืองเก่า ให้ทุกท่านได้อิสระซื้อ Turkish Delight ที่ขนมขึ้นชื่อของตุรกี
และอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็ น Apple tea เครื่องเทศ หรือถัว่ ต่างๆ หลังจากนัน้ นาทุกท่านเดินชม Taksim Square ถนน
ใจกลางเมืองอิสตันบูลทีไ่ ด้ครึกครื้นไปด้วยร้านรวงต่างๆมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั Golden Way Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปี -ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สิง่ ก่อสร้างจากสมัยกรีกซึง่ ใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot
Racing) มีเสาโอเบลิสค์ซง่ึ เหลือแค่ส่วนปลายทีย่ าว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้ เสามีงานแกะสลัก
อันมีความหมายและมีค่ายิง่ นาท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1
(Sultan Ahmed Mosque) ทีม่ าของชื่อสุเหร่าสีนา้ เงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีนา้ เงินในการตกแต่งภายใน ซึง่ ทาเป็ นลาย
ดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือ่ ถึงเวลา
ทีจ่ ะต้องทาพิธลี ะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าทีน่ ครเมกกะ สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี ก่อนสุลต่าน
อาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) ภายในมีท่ใี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี
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บ่าย

คา่

หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นทีฝ่ งั ศพของกษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมีสง่ิ ก่อสร้างทีอ่ านวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนทัว่ ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนา้ ทีพ่ กั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเี รีย (Kulliye)
การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และ
กรุณาทากิรยิ าให้สารวม จากนัน้ นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of Hagia
Sophia) ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคา้ ที่
สลักอย่างวิจติ ร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น จากนัน้ นาท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) สร้าง
ขึ้นในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่ เป็ นทีเ่ ก็บนา้ สาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูก
ข้าศึกปิ ดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคา้ หลังคา 336 ต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ภายหลังทีท่ รงตี
กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ทจ่ี ะให้เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
ออตโตมัน จึงโปรดให้มกี ารสร้างพระราชวังนี้ข้นึ เป็ นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้มอี าณาบริเวณกว้างใหญ่กนิ เนื้อที่
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกาแพงสูงตามแนวฝัง่ ทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติทใ่ี ช้เก็บมหาสมบัตอิ นั ลา้ ค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน
หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย จากนัน้ นาท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต Spice Market หรือ
ตลาดเครื่องเทศ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลือ่ งชื่อของตุรกี
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั Golden Way Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-อิสตันบูล-บาห์เรน-ประเทศไทย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึง่ ทาให้ประเทศตุรกีได้รบั
สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเนื่องจากเป็ น เส้นทางเดินเรือทีเ่ ชื่อมทะเล
ดาเข้ากับทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้ อมปื นที่ตงั้ เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle
โดยจุดชมวิวที่สาคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อมให้รถยนต์ สามารถวิง่ ข้ามฝัง่ ยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.
1973 มีความยาวทัง้ สิ้น 1,560 เมตร และได้ กลายเป็ นสะพานแขวนทีย่ าวเป็ นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ (ปัจจุบนั ตกไปอยู่
อันดับที่ 21) ขณะทีล่ อ่ งเรือให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทงั้ สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัส ยังเป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace)
สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวังทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้น 12 ปี เป็ นศิลปะผสมผสานของ
ยุโรปและตะวันออกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้ สิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวน
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14.10 น.
19.05 น.
22.25 น.

ไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึง่ อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และ
ฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอตาเติรก์ นาท่านเช็คอินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลีย่ นเที่ยวบินที่ประเทศบาห์เรน
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF044 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนัน้ ให้ท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางต่อไปยังประเทศ
ไทย
บินลัดฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF152 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 30 นาที

วันที่สบิ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย(สนามบินสุวรรณภูมิ)

08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ

ตุรกี+บาห์เรน เที่ยวฟิ น สุดคุม้ เที่ยวสองประเทศ 10 วัน 8 คืน - GF
กาหนดการเดินทาง

05-14 ธ.ค.61 *วันหยุด
16-25 ม.ค.62
06-15 ก.พ.62
13-22 ก.พ.62
13-22 มี.ค.62
20-29 มี.ค.62
27 มี.ค.-05 เม.ย.62
10-19 เม.ย.62
24 เม.ย.-03 พ.ค.62

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

29,992
31,992
31,992
32,992
31,992
31,992
33,992
38,992
33,992

29,992
31,992
31,992
32,992
31,992
31,992
33,992
38,992
33,992

28,992
30,992
30,992
31,992
30,992
30,992
32,992
37,992
32,992

ไม่รวมตัว๋
เครือ่ งบิน

พักเดี่ยว

13,992
14,992
14,992
15,992
14,992
14,992
12,992
19,992
12,992

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
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อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 8 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ชิ้น
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ ่มี ีอายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 72 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
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3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

่ บัญชี
ชือ

ประเภท

หมายเลขบัญชี

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์

732-2-31864-9

เดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์

160-251742-5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์

913-7-03178-8

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
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6. ตัวเครื
๋ ่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง ในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 15-19
ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 4,000 บาท, กรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท และในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 25-29
ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกีย่ วข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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19.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของ
โรงแรมที่ระบุน้นั เป็ นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี
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