DELIGHT TURKEY 9D 6N

อาหารไทย 1 มื้อ อาหารจีน 1 มื้อ กับรสชาติที่คนุ้ เคย
 บัสใหม่มี WI-FI ไม่พลาดการติดต่อ
 เที่ยวครบจัดเต็มส ุดคม้ ุ เที่ยวเมืองทรอยแห่งตานาน
 สะสมไมล์ได้ สุดคุม้ กับการเดินทางที่สามารถสะสมไมล์ในเครือ Star Alliance
 บินตรงโดยสายการบินแห่งชาติ เตอร์กิชแอร์ไลน์ มีบินภายใน 1 ครัง้
พิเศษ! พักโรงแรมถ้า เมืองคัปปาโดเกีย
พิเศษ! เมืองอันตาเลีย Antalya “ริเวียร่าแห่งต ุรกี”
วันแรก/
20.00 น.

สนามบินส ุวรรณภูมิ
 พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ รับเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง กรุ ณาสังเกตุป้าย DELIGHT TURKEY
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23.00 น.
วันที่สอง/
05.20 น.
เช้ า

ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบิน TK 69 (บินตรง) 10 ช.ม
เมืองอิสตันบูล– เมืองชานัคคาเล่
ถึงสนามบิน กรุ งอิสตันบูล Istanbul นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
(เวลาประเทศตุรกีชา้ กว่าประเทศไทย 4 ชม.)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านชม เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ ริ เวณช่องแคบ
บอสฟอรัส ซึ่ งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) นาท่านชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน Blue Mosque ที่มาของ
ชื่อสุ เหร่ าสี น้ าเงินเป็ นเพราะเขาใช้กระเบื้องสี น้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่ งทาเป็ นลายดอกไม้ เช่น ดอก
กุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง
ทาพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่ าที่นครเมกกะ
นาท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หรื อ เมห์เมตผูพ้ ิชิต
ภายหลังที่ทรงตีกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล หรื อ อิสตันบูลในปั จจุบนั ได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
เมื องนี้ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ ข้ ึนเป็ นที่ประทับอย่าง
ถาวร พระราชวังทอปกาปึ นี้ มี อ าณาบริ เวณกว้างใหญ่ กินเนื้ อ ที่ เกื อ บ 700,000 ตารางเมตร ล้อ มรอบด้วย
กาแพงสู งตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่ า ซึ่งภายในพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่ใช้
เก็บมหาสมบัติอนั ล้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริ ชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก มรกต
ทับทิม และเครื่ องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
นาท่านเข้าชม โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia เป็ นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่อ ง
ให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซน
ไทม์ เดิมใช้เป็ นโบสถ์คริ สต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้ เปลี่ยนโบสถ์ดงั กล่าวมา
เป็ นมัสยิด แต่ไ ด้เปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็ นโบสถ์ใน
ศาสนาคริ ส ต์ เป็ นเวลากว่ า 916 ปี และเป็ นมั ส ยิด ของศาสนาอิ ส ลามอี ก กว่ า 447 ปี ปั จ จุ บ ัน เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิง่ ใหญ่ ภายในมี ภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์ บ่งบอกถึงความ
ศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริ สต์ศาสนา

2

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรื อ สนามแข่ งม้ าโบราณสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเว
รุ ส เพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองต่อมาในสมัยของจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุ ส เพือ่ ใช้เป็ น
ที่จดั แสดงกิ จกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือ งต่อ มาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับการ
ขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็ นที่ต้ งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรี กโบราณใน
สมัยออตโตมันสถานที่แห่ งนี้ ใช้เป็ นที่จดั งานพิธี แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุ ลต่าน
อะห์เมต ซึ่ งเป็ นที่ต้งั ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ เสาที่สร้างในอียปิ ต์ เพือ่ ถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิ สที่ 3 ถูกนา
กลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
 รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ระยะทางประมาณ 363กม.4-5 ชม ตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์มา
ร่ าและติดกับทะเลอี เจียน ซึ่ งมีชื่อเสี ยงในด้านการท่อ งเที่ยว เพราะว่ามี ซากโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยโรมันหลายแห่ง ห่ างจากอิสตันบูล ด้วยการเดินทางทางรถยนต์ประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่ ชายทะเล ผ่านบ้านเรื อนของบรรดาเหล่าเศรษฐี
ปศุสัตว์ แปลงการเกษตรเมื องถึ ง ท่าเรื อ ณ เมือ งอีเซี ยบัทแล้วนั่งเรื อ เฟอร์ รี่ขา้ มฟากทะเลมาร์ มาร่ า Sea of
Marmara ชมทิวทัศน์ท้งั สองข้างและพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลอีเจียน และขึ้นฝั่งที่ เมืองชานัคคาเล่ มีชื่อเดิมว่า
BOGAZI หรื อ HELLESPONT มีความยาว 65 กิ โลเมตร ส่ วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิ โลเมตร ตั้งอยูบ่ นจุด
แคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนล บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ มาร์มาราและอีเจี้ยน ทิศใต้ของเมืองเป็ นที่ต้ งั ของ
กรุ งทรอย นาท่ านข้ ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้ เวลานั่งเรื อ ประมาณ 45 นาที)
 รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักโรงแรม IRIS HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สาม/
07.00 น.
08.00 น.

กร ุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซึ
 รับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม - เช็คเอ้ าท์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) ชม เมืองทรอย ที่มีชื่อเสี ยงมาแต่ในอดีตที่ถูกสร้าง ขึ้นมาประมาณ 4,000
ปี มาแล้ว ซึ่ งในอดีตผูค้ นส่ วนมากคิดว่าเป็ นนิ ยายที่แต่งขึ้นมาและนามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่
19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็ นเมืองทรอยในอดีต นาท่านไปชมความสวยงามของม้าไม้ ที่
เป็ นต้นแบบ ซึ่งถูกนามาใช้ในการทาสงครามและเหลือไว้เมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริ สตกาล
ตานานกรุงทรอย Troy " สงครามเมืองทรอย และกลยุทธ์ ม้าไม้ บันลือโลก "ชม ม้ าไม้ แห่ งกรุงทรอย Wooden
Horse of Troy ม้าไม้แห่ งกรุ งทรอย สร้างขึ้น เพื่อ ดึ งดู ดนักท่อ งเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงใหลในมหากาพย์อี
เลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย“ม้ าไม้ เมืองทรอย” สงครามกรุ งทรอย หรื ออาจรู ้จกั กันในชื่อ สงครามม้า
ไม้ เป็ นสงครามที่ ส าคัญ ต านานของกรี ก และเป็ นสงครามระหว่า งกองทัพ ของชาวกรี กและกรุ งทรอย
หลังจากที่ ป ารี ส แห่ งทอยได้ล ักพาตัวเฮเลนซึ่ งเป็ นภรรยาของเมนนิ ลิ อ ัสกษัต ริ ยข์ องสปาร์ ตาในขณะนั้น
สงครามเมื อ งทรอยถู กเล่ าผ่านงานเขียนที่ สาคัญ สองเรื่ อ งของกรี กคื อ อี เลี ยดและโอดิ ส ซี ย ์ โดยอี เลี ยดเล่ า
เรื่ องราวตั้งแต่ปีที่สิบจนถึงสิ้ นสุ ดสงคราม ส่ วนโอดิสซี ยเ์ ล่าเรื่ องราวหลังจากสงครามจบสิ้ นหลังจากสู ้รบกัน
เป็ นเวลาสิ บปี กองทัพกรี กก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุ งทรอยโดยการสร้างม้าไม้จาลองขนาดยักษ์ที่เรี ยกว่าม้าไม้
เมืองทรอยโดยทหารกรี กได้เข้าไปซ่ อนตัวอยูใ่ นม้าโทรจัน แล้วก็ทาการเข็นไปไว้หน้ากรุ งทรอยเหมือนเป็ น
ของขวัญและสัญลักษณ์วา่ ชาวกรี กยอมแพ้สงคราม และได้ถอยทัพออกห่ างจากเมืองทรอยชาวทรอยเมื่อเห็น
ม้าโทรจัน ก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรี กได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมือง แล้วทาการเฉลิม
ฉลองเป็ นการใหญ่ เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมดทหารกรี กที่ซ่อนตัวอยู่ ก็ออกมาจากม้าโทรจัน แล้วทาการ
เปิ ดประตูเมืองให้กองทัพกรี กเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทาการเผาเมืองทรอยทิ้ง
ซึ่งเป็ นสาเหตุให้เหล่าเทพไม่พอใจและทาการกลัน่ แกล้งไม่ให้ชาวกรี กได้กลับบ้านเมืองอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็ น
เรื่ องราวที่เล่าอยูใ่ นโอดิสซีย ์
นาท่ านออกเดินทางไปยังเมืองเพอร์ กามัม (Pergamum) ระยะทางประมาณ 191กม.เดินทางประมาณ2-3 ชม.
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณอะนาโตเลีย ซึ่ งเป็ นเมืองโบราณของกรี กที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติกในราวปี 281133 ก่อนคริ สตกาลของราชวงศ์แอทตาลิด ซึ่งในปั จจุบนั นี้มีเมืองเบอร์กามาตั้งอยูใ่ กล้กบั บริ เวณนี้
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วันที่ส/ี่
07.00 น.
08.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านนั่งกระเช้ าสู่ ด้านบนของยอดเขาโรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่ งจุผชู ้ มได้ถึง10,000 คน ชมซากโบราณ
สถานที่ยงั คงความสวยงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ที่ถู กสร้างขึ้นในสมัยที่พวกกรี กเข้ามาปกครองที่
บริ เวณนั้นและมีความเจริ ญรุ่ งเรื องที่เมืองเพอร์กามัมและถัดไปในจะเป็ นบริ เวณ วิหารเทพเจ้าซุส หรื อ เซอุส
ตั้งอยูซ่ ่ ึงรู ปปั้ นเทพเจ้าซุสแห่งนี้ปัจจุบนั นี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาไปเก็บในพิพธิ ภัณฑ์แปร์กา
มันที่กรุ งเบอร์ลินในศตวรรษที่ 19
เดิ นทางสู่ เมื องคู ซ าดาซี (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 408 กม.ประมาณ 5 ชม. เมื องคู ซ าดาซี แปลว่า
“เกาะนก” ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน เป็ นท่าเรื อสาคัญ เรื อที่ล่อ งทะเล
อีเจียนจอดที่คูซาดาซึ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมือ งเอเฟซุส นอกจากนี้ ยังเป็ นเมื องตากอากาศและเล่ น
กีฬาทางน้ าที่นิยมแพร่ หลาย ทั้งยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่ออีกด้วย…จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พกั
 รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักโรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซ ุส- เมืองโบราณเอฟฟิซ ุส - เมืองปามุคคาเล่
 รับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม - เช็คเอ้ าท์
ท่ านเดินทางสู่ บ้ านพระแม่ มารี (House Of The Virgin Mary) เล่ากันว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิ ซุสกับนักบุญ
จอห์นในปี ค.ศ.37และ48และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ปัจจุบนั ที่นี่ถูกเปลี่ยนเป็ นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาที่เล่าลือ
กันว่ามีอานาจในการรักษาโรคได้ พวกชาวกรี กออร์โธด็อกซ์จะมาชุมนุมกันที่โรงสวดในวันที่ 15 สิ งหาคม
เพือ่ ฉลองเทศกาลพระแม่มารี เสด็จสู่สวรรค์ สานักวาติกนั ถือว่าที่นี่เป็ นอารามแห่งหนึ่ง
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จากนั้น

เที่ยง
บ่าย

นาท่านชมศู นย์ ผลิตเสื้ อหนั งคุณภาพสู ง ซึ่ งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อ
หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
นาท่ าน ชมเมืองเอฟฟิ ซุ ส (City of Ephesus) เมื องโบราณที่มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ ง
เคยเป็ นที่อยูข่ องชาวโยนก (Ionian) จากกรี ก ซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปี
ก่อนคริ สตกาล ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหิ น
อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อ สมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรง
ละครกลางแจ้งที่สามารถจุผชู ้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ เช่น คอนเสิ ร์ตของฮูลิ
โอ อิงเกลเซียส นาท่านชมห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้องอบไอ
น้ าให้เห็ นอยู่จนถึ งทุกวันนี้ ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อ นที่ประดับ ตกแต่งด้วยกระเบื้อ งหลากสี ปูพ้ืนอย่าง
สวยงาม ห้องสมุดโบราณที่มีวธิ ีการเก็บรักษาหนังสื อไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮ
เลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณี ต

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ระยะทางประมาณ 198 กม. เดินทางประมาณ 2-3 ชม.
“ปามุคคาเล่ ” ถือเป็ นความมหัศจรรย์พนั ลึกของธรรมชาติอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเกิดจากธารน้ าแร่ ร้อนที่ไหลมาจาก
ภูเขาทางทิศเหนื อ ผ่านมายังบริ เวณนี้เป็ นชัว่ นาตาปี นับพันปี น้ าแร่ ร้อนสายนี้ มีส่วนผสมของแคลเซียมอ๊อก
ไซด์หรื อแร่ เกลือชนิดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็อดนึ กถึงดินสอพองในบ้านเราไม่ได้ น้ าแร่ ที่นี่มีอุณหภูมิประมาณ
6

เย็น

คา่

วันที่หา้ /
เช้า

35 องศาเซลเซี ยส เมื่อน้ าแร่ เย็นตัวลงได้ตกผลึกเป็ นสี ขาวโพลนปกคลุมเขาทั้งลูกเมื่อมองไกลๆหลายคนที่
ไม่ รู้จกั มาก่ อ นอาจนึ กว่าเป็ นภูเขาหิ มะ.....เมื อ งที่มี น้ าพุเกลื อ แร่ ร้อ นไหลทะลุ ข้ ึน มาจากใต้ดิ นผ่านซาก
ปรักหักพังของเมื องเก่าแก่สมัยกรี ก ก่ อนที่จะไหลลงสู่ หน้าผา ผลจากการไหลของน้ าพุเกลื อแร่ ร้อนนี้ ไ ด้
ก่อให้เกิ ดทัศนี ยภาพของน้ าตกสี ขาวเป็ นชั้นๆ หลายชั้น และผลจาการแข็งตัวของแคลเซี ยมทาให้เกิดเป็ น
แก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ าเป็ นทางยาวซึ่งมีความงดงามมาก
นาท่านเดินทางถึงเมื องปามุคคาเล่ นาท่านชมปราสาทปุยฝ้ าย Cotton Castle มหัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย
แห่งตุรกีเมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ ร้อน ที่ซ่ ึงในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้
จึงได้สร้างเมื องโบราณ “ฮี ราโพลีส ”(Hierapolis) ตามตานานกล่ าวว่าสร้างขึ้นในราว190 ปี ก่ อ นคริ สกาล
ใกล้ๆกับธารน้ าแร่ ที่เป็ นต้นธารแห่งปามุคคาเล่ โดยพระเจ้า Eumenes ที่ 2 ในช่วงศตวรรษที่ 2-3 เมืองฮีราโพ
ลีสเจริ ญรุ่ งเรื องถึงขีดสุด ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษที่ 7 จากการโจมตีของอาหรับ..อิสระให้ท่านลงแช่งเท้า
หรื อ ถ่ายรู ปตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย...จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พักโรงแรม
 รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักโรงแรม PAM THERMAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
 รับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม - เช็คเอ้ าท์
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมง) เป็ นเมือ งท่องเที่ยวชายทะเลที่ต้ งั อยูร่ ิ มชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน Mediterranean Sea ซึ่ งตั้งอยู่
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คา่

วันที่หก/
07.00 น.
08.00 น.

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็ นอีกหนึ่ งเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150
ปี ก่ อนคริ สตกาล สาหรับตัวเมื อ งนั้นตั้งอยูบ่ นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ล ้อมรอบด้วยภูเขาและท้อ งทะเลอัน
งดงาม จนนัก ท่อ งเที่ ยวที่เคยมาเยือ นล้วนให้การยกย่อ งว่าเป็ น “ริ เวีย ร่ าแห่ งตุรกี” ซึ่ งสถานที่ ท่อ งเที่ ยว
ภายในเมื อ งนั้นก็มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติและท่อ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ถือ ว่ามี
ความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุ สาวรี ยโ์ บราณ รวมถึงกาแพง
เมือง ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มีความสาคัญ ซึ่งสร้างขึ้นจากหิ น
สี น้ าตาลอ่ อ นเพื่อ ใช้เป็ นป้ อ มปราการ หรื อ ประภาคารในอดี ต ฮิ ดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็ นหอคอยทรงกลมที่
ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็ นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ งของเมือง ปั จจุบนั หอคอย
ถูกล้อ มรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาท่านสู่ ประตู เฮเดรี ยน Hadrian’s Gate
ประตูชยั ซึ่งสร้างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรี ยน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดย
ประตู น้ ัน ถู ก สร้างขึ้ น ในรู ป แบบทรงโค้ง จ านวน 3 ประตู ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นประตู ที่ ส วยที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งของ
ประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นนาท่านชม ท่ าเรื อโบราณ Old Harbor ซึ่ งปั จจุบนั ท่าเรื อแห่งนี้ ได้ถูกปรับปรุ งให้
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อชมความงาม
ของอ่ าวที่เป็ นส่ วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์ เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริ เวียร่ าแห่ ง
ตุรกี” ให้ท่านได้สมั ผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรื อพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ชมน้ าตกที่ไหลจาก
หน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็ นความแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ าตกทัว่ ๆไป
 รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักโรงแรม RAMADA PLAZA ANTALYA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลี - ชมโชว์
 รับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม - เช็คเอ้ าท์
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งคัป ปาโดเกี ย Cappadocia (ระยะทาง 542 กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 6
ชัว่ โมง) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางโดยตลอด
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คา่

วันที่เจ็ด/

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย ระหว่ างทางนาท่ านชม “คาราวานสไลน์ ” (Caravansarai) ที่พกั แรมระหว่างทางของชาวเติร์กใน
สมัยออตโตมัน จากนั้น ออกเดิ นทางต่อ สู่ เมื อ งคัป ปาโดเกีย (Cappadocia) น าท่ านชมนครใต้ ดิน ไคมัค ลี
(UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพือ่ ใช้เป็ นที่
หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีช้ นั ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่ องทุก
อย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น พร้อมทั้ง
ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ต้ดิน จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม
 รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนทาท่านชม การแสดงระบาหน้ าท้ อง Belly Dance อันเลื่องชื่อของตุรกี
 พิเศษ! พักโรงแรมถ้ า UCHISAR CAVE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - อิสตันบูล

05.00 น.
Option ทัวร์ นั่งบอลลูน ค่าขึน้ บอลลูนประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ
ท่ านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้ อมกัน ณ บริเวณล๊ อบบี้ (ทัวร์ นั่งบอลลูนนี้ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ) เจ้ าหน้ าที่บริษัทบอลลูน รอรั บ
ท่ าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่ ควรพลาดท่ านจะได้ ชมความงดงามของเมืองคาปาโดเจีย ที่เป็ นลักษณะของถา้ ที่เกิดจาก
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การทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเป็ นพันๆปี ใช้ เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลังจากนั้น ท่ านจะได้ ใบประกาศนียบัตรที่
รอมอบให้ กับทุกท่ านโดยกัปตันของท่ านพร้ อมดื่มแชมเปญร่ วมกัน ซึ่งการนั่งบอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ท่านไม่ ควรพลาด
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม - เช็คเอ้ าท์
08.00 น.
นาท่ านเยี่ ยมชมพิ พิธ ภัณ ฑ์ กลางแจ้ ง พิพิ ธภั ณ ฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วงปี ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการ
ขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพือ่ สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริ ส ต์ ก่ อ นที่ศาสนาคริ สต์จะเผยแพร่ ในคัปปาโดเกีย นาท่ านชมเข้ าชม โบสถ์ เซนต์ บาร์ บารา St.
Barbar Church โบสถ์ มังกร Snake Church และ โบสถ์ แอปเปิ้ ล Apple Church จากนั้นอิสระให้ท่านเดิ น
ชมถ้ าหินรู ปทรง แวะชม โรงงานอัญมณี และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่ านเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกียขึ้นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลุมพื้นที่ เมื่ อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็ นตัวแปรที่ก่อ ให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุ บเขา
ร่ องลึก เนิ นเขากรวยหิ นและเสารู ปทรงต่างๆ ที่งดงาม ผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้ า ในปี
ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พ้นื ที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรก
ของตุรกี …นาท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเมื อ งคัปปาโดเกี ย เช่ น ชม Camel Rock /ชม Mushrooms
view ชม Hunting Village / ชม Uchisar
16.00 น.
เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน อิสระรับประทานอาหารเย็นที่สนามบิน
18.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2015 (บิน 1.30 ชั่วโมง)
20.00 น.

ถึงสนามบินอิสตันบูล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั ในอิสตันบูล
 พักโรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรื อเทียบเท่ า

วันที่เปด/
07.00 น.

พระราชวังโดลมาบาชเช่ – อ ุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน – ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ - สนามบิ น

 รับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้ าท์
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08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

16.00 น.
20.10 น.

นาท่าน ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมี
ความสวยงามมาก ช่อ งแคบนี้ ทาหน้าที่เป็ นเส้น แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชี ย เชื่ อมระหว่าง ทะเลดำ The
Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์ มาร่ า Sea of Marmara มี ความยาว 32 กิ โลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้ งั สอง
ข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิง่ ในการป้องกันประเทศตุรกี
อี ก ด้ว ย เพราะมี ป้ อ มปื นตั้ง เรี ย งรายอยู่ต ามช่ อ งแคบเหล่ า นี้ น าท่ า นเข้ า ชม พระราชวั ง โดลมาบาเช่
Dolmabahce Palace พระราชวังที่สะท้อนให้เห็ นถึ งความเจริ ญอย่างสู งสุ ดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุ
ของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอานาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่ งนี้สร้างโดยสุลต่านอับ
ดุลเมอซิ ทในปี ค.ศ.1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ยโุ รปอย่างสุ ด
ขอบ ดังนั้นไม่ ว่าจะเป็ นศิล ปะ วัฒนธรรม การดารงชี วิตตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตก
ทั้งสิ้น พระราชวังแห่ งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กคู่ใจชาวอาเมเนี่ ยนชื่อบัลยัน เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อม
พระราชวังซึ่ งอยู่เหนื ออ่ าวเล็กๆ ของช่ องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆตกแต่งด้วยโคม
ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไนและโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่งแขวนไว้ในห้องท้องพระโรงใหญ่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชม “อุโมงค์ เก็บน้าเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici)”อัศจรรย์ ความยิง่ ใหญ่ของสิ่ งก่อสร้างของชาว
โรมันในอดีต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ จสั ตินเนี ยนแห่ งไบแซนไทน์ ในศตวรรษที่ 6 เพื่อ เป็ นที่เก็บน้ า
สาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามที่ กรุ งอิ ส ตัน บู ล ถู ก ข้าศึกปิ ดล้อ มเมื อ ง จุน้ าได้ท้ งั หมด 80,000
ลูกบาศก์เมตร เสาส่วนใหญ่เป็ นแบบไอออนิ กและแบบคอริ นเทียน ท่ามกลางแสงสลัว ที่นี่ดูขึมขลัง น่ าทึ่ง
ในแนวคิดและการก่อสร้าง เสาค้ ายันเรี ยงรายกว่าสามร้อยต้นนั้น เสาที่ใคร ๆ ก็ตอ้ งไปดู คือ เสารู ปดวงตา
เขาว่าน้ าตาจากดวงตาเหล่านั้นเพือ่ เหล่าทาสนับร้อยที่ตายในการก่อสร้าง และเสาอีก 2 ต้นที่ไม่ควรพลาดชม
ได้แก่ เสาที่มี ฐานเป็ นหัวของเมดู ซากลับหัว และเสาหัวเมดู ซาตะแคงขวา อุ โมงค์เก็บน้ านี้ ถู กลืมไปนาน
หลายศตวรรษ และมาพบโดยบังเอิญโดย Peter Gylius ชาวฝรั่งเศส ในปี 1545 ขณะที่เขาทางานวิจยั ไบแซน
ไทน์โบราณในเมือง แต่กว่าจะจัดการและเปิ ดให้เข้าชมได้ก็เมื่อปี 1987
ตลาดแกรนด์ บาซ่ าร์ Grand Bazaar ตลาดเก่ าแก่ อายุกว่ าห้ าร้ อยปี แห่ งอิสตันบูล แกรนด์บาร์ซาร์ถูกสร้างขึ้น
ตั้งแต่ปีค.ศ.1455 มี อ ายุประมาณกว่า 500 ปี มี ความโดดเด่ นทางสถาปั ตยกรรม และความกว้างใหญ่ ของ
ตลาด ซึ่ งมีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มี ถนน 65 เส้น เป็ นแหล่ งช็อปปิ้ งที่เงินสะพัดมากๆ จึงไม่ น่าแปลกใจที่
ตลาดแห่ งนี้ จะเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็ นแลนด์มาร์คจุดศูนย์กลางแห่ งกรุ งอิสตันบูลเหตุผลหนึ่ ง
อาจเป็ นเพราะประเทศตุรกีต้ งั อยูร่ ะหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทาให้มีนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลกันเข้ามา
จากทั้งสองฝั่ง บวกกับความหลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกสรรมากมาย
เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 64
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วันที่เก้า/
กร ุงเทพมหานคร
09.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
**หมายเหตุ** รู ปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริ ง
***************************

กาหนดเดินทาง 61 (คณะ15ท่ าน)
3-11 พฤศจิกายน

ที่พกั
4-5 ดาว

พักคู่ (บาท/ท่ าน) พักเดีย่ วเพิม่ (บาท)
46,900
6,000

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์ น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทาง หรื อของสมนาคุณ

อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ 1 ขา โดยสายการบินเตอร์กิช ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุ งเทพ และภาษีสนามบินที่ อิสตันบูล-คัปปาโดเกีย
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 รถสาหรับนาเที่ยวตามรายการ รถบัสมี WIFI
 บริ การไกด์ทอ้ งถิ่นจากประเทศตุรกีภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางด้วยตลอดทริ ป
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ าระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ าดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรื อรายการเสริ ม)
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ อาทิเช่น น้ าส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ าอัดลม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ายกกระเป๋ า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
 ค่าน้ าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่า 5$/ท่าน x 7 = 35 USD/ท่าน ตลอดทริ ป
 ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยให้ตามความพอใจ (ขึ้นด่าวันละ 100 บาทx9วัน = 900/ท่าน ตลอดทริ ป)
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณ าจองล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 45วัน ก่ อ นการเดิ นทาง พร้อ มชาระงวดแรก 10,000 บาท / ท่ าน และส่ งสาเนาหน้า
หนังสือเดินทางหน้าแรก
2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีการออกตัว๋ 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
3. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 35 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจา งวดแรก
4. กรณี ยกเลิกหลังออกตัว๋ 30 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
5.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจานวน100%
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน ราคาปรับขึ้นตามจานวนผูเ้ ดินทางจริ ง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง
5. เงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ป คณะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรื อยกเลิกตัว๋ ได้
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
เป็ นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ”

สำหร ับผู ถ
้ อ
ื passport ไทยไม่ตอ
้ งทำวีซำ่ ตุรกี
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