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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ ว ...

The Magic of Turkey 5 Stars
มหัศจรรย์ ... แห่ง ตุรกี 9 วัน
กำหนดการเดินทาง
8

ตุลาคม /

พฤศจิกายน 2563
3 , 26 ธันวาคม 2563
20

พักโรงแรม 5 ดาว เทีย่ วเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใหม่ๆ แบบไม่ซำ้ ใคร
รวมทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ เพิม่ บินภายในประเทศ
ขึน้ บอลลูนชมเมืองคัปปาโดเจีย ชมโชว์บลั ลีแ้ ดนซ์ เทีย่ วแบบครบๆ จบทีเ่ ราได้เลย
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Map of The Magic of Turkey
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วันแรกของการเดินทาง (1)
19.00 น.

กรุงเทพฯ

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4
ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อสั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้าม
นาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สาแดง
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 25 นาที)

วันที่สองของการเดินทาง (2)
04.10 น.
07.00 น.
08.20 น.

13.00 น.

19.00 น.

อิสตันบูล (ตุรกี) – อิซเมียร์ – เอฟฟิ ซุส – เฟทิเย

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอิซเมียร์ (Izmir) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 2310 (ใช้ เวลาในการเดินทาง
1 ชั่วโมง 20 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส “Adnan Menderes Airport” เมืองอิซเมียร์ (Izmir) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ า
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจศุลกากร แล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเอฟฟิ ซุส (Ephesus) เมืองโบราณ
ที่ยงั พอเห็นเค้าลางของความรุ่ งเรื องในอดีต (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็ นเมืองโบราณ
ของอาณาจักรโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น นาท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส “City of Ephesus”
ที่เป็ นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยูร่ ิ มทะเล จนได้รับการกาหนดให้เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน
ชม ห้ องสมุดของเซลซุส “Library of Celsus” และที่สาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่ งจักรพรรดิเฮเดรียน “Temple of
Hadrian” สร้างขึ้นถวายแด่จก
ั รพรรดิเฮเดรี ยน ซึ่งอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิ ดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด คือ โรงละคร “Great Theatre” ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขา
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปแวะชม บ้ านพระแม่ มารี “The Virgin Mary's House” (ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ซ่ ึงพระแม่มารี เสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37- 48 และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ ปัจจุบนั เปลี่ยน
เป็ นโรงสวด จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฟทิเย (Fethiye) เมืองที่ถูกขนานนามว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดใน ตุรกี
(Turkey) (ระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Garcia Resort & Spa หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

13.00 น.

18.30 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านร้ างคายาโคย “Kayakoy” เมืองร้างที่ทางรัฐบาลตุรกีอนุรักษ์ไว้ (ระยะทาง 14 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านเดินชมหมูบ่ า้ นร้างกับทัศนียภาพที่แปลกตาไปอีกแบบ ซึ่งเดิมเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ชาวกรี ก ท่านจะได้พบกับร่ องรอยของสงครามที่ผา่ นมานับไม่ถว้ น มีการอพยพเข้าออกเมืองกันหลายครั้ง จนในที่สุดก็ถูก
ทิ้งร้าง หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนยากจะซ่อมแซม กระทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมือง
เฟทิเย (Fethiye) (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม เมืองเฟทิเย (Fethiye) เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายในแบบเมดิเตอร์เรเนียน แล้วนาท่านเดินขึ้นไปเยือน
สุ สานเก่าแห่ งเฟทิเย “Lycian Rock Tombs” อีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจ ที่ว่ากันว่ามีอายุมากกว่าสี ร้อยปี ก่อน
คริ สตกาล รวมถึงยังเป็ นจุดชมวิวเมืองในมุมสู งที่สวยงามมาก แล้วให้ท่านได้มีเวลาอิสระเดินบริ เวณชายหาด ที่มีชื่อเสี ยง
อันดับต้นๆ ของ ประเทศตุรกี (Turkey) ที่สองข้างทางจะมีร้านค้าเล็กๆ เรี ยงรายให้ท่านไม่เบื่อกันเลยทีเดียว
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Garcia Resort & Spa หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

12.30 น.

18.30 น.

เฟทิเย – หมู่บ้านคายาโคย – เฟทิเย

เฟทิเย – ปามุคคาเล่

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 231 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ที่ต้งั
อยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย “Cotton Castle” โดยลักษณะ
ที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ “Pamukkale” เป็ นเนินเขา
สี ขาวโพลน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยส่วนประกอบ
ของแคลเซียม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สู ง 160 เมตร
เกิดจากน้ าพุร้อนที่นาแคลเซียมคาร์บอเนต มาตกตะกอน โดย
บ่อน้ าพุเกลือแร่ ร้อนนี้นี่เอง ที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของ
น้ าตกสี ขาวเป็ นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลัน่
เป็ นทางน้ ายาวที่มีความสวยงามมากๆ ปัจจุบนั นี้ ปามุคคาเล่ “Pamukkale” หรื อ ปราสาทปุยฝ้ าย “Cotton Castle”
ได้ถูกเลือกให้เป็ นมรดกโลกร่ วมกับ นครโบราณเฮียราโปลิส “Hierapolis” ซึ่งเป็ นเมืองโบราณที่ต้งั อยูบ่ น ปามุคคาเล่
“Pamukkale” ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นไปชม นครโบราณเฮียราโปลิส “Hierapolis” ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรค
ก่อตั้งโดย กษัตริ ยย์ เู มเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริ สตกาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งจึงไม่มี
คนอาศัยอยูอ่ ีกแล้ว
อาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ณ Pam Thermal Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

13.30 น.

19.00 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 401 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่
นิยมใช้เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของ อาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็ นอาณาจักรแห่งแรกของชาว
เติร์กในตุรกี หรื อที่ยคุ นั้นเรี ยก แคว้นอนาโตเลีย (Anatolia) เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลานา “Mevlana Museum” เดิมเป็ นสถานทีน่ กั บวชในศาสนาอิสลาม ใช้สาหรับทาสมาธิ
โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟังเสี ยงขลุย่ ก่อนไปทาการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกาย ก่อนที่จะ
ไปหมุนได้ ผูท้ ี่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นนาท่านเดินทางกันต่อเพื่อเข้าสู่ เมืองคัปปาโดเจีย
(Cappadocia) (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญมาแต่
โบราณ เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขาย ที่ทอดยาวไปถึงประเทศจีน
อาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ณ Avrasya Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
05.00 น.

ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย

คัปปาโดเจีย – อิสตันบูล (เที่ยวบินภายในประเทศ)

พร้ อมกันที่ล็อบบีข้ องโรงแรม แล้วนาท่ านไปขึน้ บอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ ยาก
ให้ ทุกท่ านชม ทัศนียภาพที่สวยงายกับวิวพระอาทิตย์ขนึ้ ยามเช้ า ลอยผ่านสถานทีส่ าคัญต่ างๆ เลาะเลียบผ่านไปตามซอก
ภูเขาหิน ที่จะทาให้ ท่านเพลิดเพลิน ไปกับประสบการณ์ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่ ควรพลาด

*** ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่สภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวยที่จะนาท่ านขึน้ บอลลูน ทางบริษัทขอทาการคืนเงินให้ ท่านละ 3,000 บาท ***
08.00 น.
อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเที่ยวชม เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) มรดกโลกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง โดยไปเริ่ มต้นกันที่ พิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้ งเกอเรเม่ “Goreme Open Air Museum” ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิด
ของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมาก เพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานของ
ชนเผ่าลัทธิอื่น ชม โบสถ์ เซนต์บาร์ บารา “St. Barbara Church” ที่ภายในเจาะเป็ นโพรงเพดานโค้ง มีรูปของเซนต์
บาร์บาราและพระเยซูเป็ นภาพประธานของ โบสถ์ เซนต์ บาร์ บารา “St. Barbara Church” เป็ นโบสถ์ในยุคแรกๆ
13.00 น.
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปชม นครใต้ ดนิ ไคมัคลึ “Underground City of Derinkuyu or Kaymakli” เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงครามโดยทั้งจากชาวอาหรับ และชาวโรมัน รวมทั้ง
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17.00 น.

20.00 น.
21.30 น.

ต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในดินแดนแถบนี้ดว้ ย จากนั้นนาท่านไปแวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน
เซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสิ นค้า และของที่ระลึก
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
กระทัง่ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ าอากาศยานเนฟเซไฮร์ “Nevsehir Airport” เพื่อเดินทางสู่ เมือง
อิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 2009 (ใช้ เวลาเดินทาง 1
ชั่วโมง 30 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักค้างคืน ณ Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.30 น.

13.00 น.

19.00 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปเข้าชม พระราชวังทอปกาปี “Topkapi Palace” สร้างขึ้นในสมัยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 ที่ปัจจุบนั กลายเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ พระราชวังทอปกาปี “TopkapiMuseum” ที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนั ล้ าค่า ภายในพระราชวัง แบ่งออกเป็ น
3 ส่วน คือ พระราชวังชั้นนอก “Outer Palace” พระราชวังชั้นใน “Inner Palace” และ ฮาเร็ม “The Imperial
Harem” ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่จก
ั รวรรดิออตโตมานรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด นาท่านเข้าชมภายใน
ฮาเร็ม “The Imperial Harem” ก่อนเข้าชมภายในพระราชวัง และชมส่วนจัดแสดงอื่นๆ ในขณะที่บริ เวณระเบียงหลัง
ห้องท้องพระคลังเป็ นจุดชมวิวชั้นดี ที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ใน 2 ฝั่งทวีปยุโรป และเอเชียได้
เป็ นอย่างดี
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “กรุงโรมตะวันออก” โดยไปกันที่ สุ เหร่ าเซนต์ โซเฟี ย “Mosque
of Hagia Sophia” เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ขอโลกยุคกลาง ปั จจุบน
ั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีต
โบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ ทางศาสนาคริ สต์ นาท่านเข้าชม ซึ่งภายในมีเสาค้ าที่สลักอย่างวิจิตร มียอดเป็ นโดมคล้ายซาลาเปา มี
หอมิเนเรส “Minaret” เป็ นยอดแหลมๆ มากมาย เนื่องจากศิลปะแบบคริ สเตียนผสมกับอิสลามนี้เองทาให้มีความสวยงาม
อันน่าอัศจรรย์ แล้วนาท่านเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่มีเพียงถนนคัน่ ท่านจะเห็นมีหอคอยสู งๆ อยูห่ ลายหอตระหง่าน และ
หลังคากลมนัน่ ก็คือ สุ เหร่ าสีน้าเงิน “Blue Mosque” เดินเข้าสู่ สุ เหร่ าสีน้าเงิน “Blue Mosque” ที่สร้างในสมัยของ
สุ ลต่านอาห์เหม็ด เมื่อปี ค.ศ. 1603 แต่กว่าจะเสร็ จก็ล่วงเข้าปี ค.ศ. 1617 สร้างเสร็ จก่อน 1 ปี ที่สุลต่านอาห์เหม็ดจะ
สิ้นพระชนม์ เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ ายนอกคือมี 6 หอ เท่ากับสุ เหร่ าที่ นครเมกกะ (Mecca)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.

อิสตันบูล

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไป ล่องเรื อช่ องแคบบอสฟอรัส “Cruise Along the Bosphorus” ซึ่งเป็ นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่ง
มีความสวยงามมากหากใครที่ไปตุรกีโดยเฉพาะ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) หากไม่ได้มาล่องเรื อชมความสวยงามของ
ช่ องแคบบอสฟอรัส “Bosphorus” ก็อย่าบอกใครเชียว ว่าไปเที่ยวตุรกี สาหรับช่องแคบนี้ทาหน้าที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่าง
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13.00 น.

20.15 น.

ยุโรป และ เอเชีย ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ท้งั สองข้างที่สวยงามของ ช่ องแคบบอสฟอรัส “Bosphorus” ที่เป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วยเพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่องแคบเหล่านี้ จากนั้นนาท่านไป
เข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ “Dolmabahce Palace” อันเป็ นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่างสู งสุ ด
ทั้งทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุ ลต่านอับดุล เมอซิท ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงคลัง่ ไคล้ยโุ รปอย่างสุ ดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ น ศิลปะ วัฒนธรรม การดารงชีวิต
ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น รวมทั้งพระราชวังแห่งนี้ออกแบบเป็ นศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวันออก ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวัง ภายในประกอบด้วย
ห้องต่างๆ ฮาเร็ มตกแต่งด้วยโคมระย้า,บันได,ลูกกรงแก้วเจียรไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านเดินช้อปปิ้ งกันที่ แกรนด์ บาซาร์ “Grand Bazaar” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ของเมือง ประกอบไปด้วยร้านค้า
กว่า 4,000 ร้าน มีสินค้าให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่ ความน่าสนใจของที่นี่คงจะเป็ นความแปลกตาของสิ นค้าที่ไม่ค่อยคุน้
ตา ทั้งงานเสื้ อผ้า เครื่ องหนัง เครื่ องประดับและของฝากหนึ่งในนั้นเป็ นสิ นค้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของที่นี่นนั่ ก็คือ พรมพื้นเมือง
ที่เรี ยกว่า พรมคิลิม Kilim ที่ถกั ทอด้วยขนสัตว์หรื อเส้นไหมโดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิ ตเป็ นหลักพรมแต่ละผืนนั้นจะ
ใช้เวลาในการทอที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ลวดลาย และขนาด แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี ต่อ
ผืน จากนั้นไปต่อกันที่ ตลาดอียิปต์ “Egyptian Market” หรื อ สไปซ์ มาร์ เก็ต “Spice Market” สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17 มีรูปร่ างคล้ายกับตัว L ซึ่งทอดยาวไปตาม สุ เหร่ าเยนี ที่อยูใ่ กล้กบั สะพานกาลาต้า เป็ นแหล่งขายของส่ง มีท้งั
ของกิน ของเล่น เสื้ อผ้า และ ยังมีเครื่ องเทศ ผลไม้แห้ง ถัว่ ต่างๆ น้ ามันมะกอก ฯลฯ กระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดิน
ทางเข้าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 064 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง 35 นาที)

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
09.50 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มีลูกค้ำ ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน (10 – 14 ท่ ำน) ด้ วยควำมสมัครใจ หากประสงค์ที่จะเดินทาง
กับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำน
เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ ำง ๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
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- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, การกักตัวกรณี เจ็บป่ วย ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกกำรบริกำรสำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่ เหมำะสมระหว่ ำงกำรเดินทำง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ ำงทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทำกำรใด ๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หัวหน้ ำทัวร์ ต้องกระทำกำรอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบำงส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ ำนอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

55,900.55,000.52,000.18,000.12,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR
318/141 หมูบ่ ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310

The Magic of Turkey 5 Stars 9 Days TK Sep-Dec 2020 9 of 12

อัตราค่าบริการ (คณะวันที่ 26 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
ท่ านละ 62,900.เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ 62,000.เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ านละ 59,900.หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
ท่ านละ 22,000.พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ 12,900.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – อิซเมียร์ // คัปปาโดเจีย – อิสตันบูล –
กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนเมษายน 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 6 คืน พร้ อมอาหารเช้ า
4. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค่า 6 มือ้
8. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่ อวัน
ค่ากิจกรรมต่ างๆ ที่ไม่ ได้ ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ในกรณีอยู่ต่อ จากกาหนดการของโปรแกรม
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วันขึน้ ไป
หักค่าใช้ จ่ายทั้งหมดจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรุ ณายกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน มิฉะนั้นแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์หกั ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก
ค่ามัดจาทัวร์ ด้วยเหตุผลที่ว่า บริ ษทั ต้องทาการจองตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม และ คิวทาวีซ่า ล่วงหน้านานกว่าปกติ เนื่องจากเป็ นช่วง
Peak Season ซึ่ งนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางมากที่สุด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 40 วัน และ 50 วันก่อน
การเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
• หากท่านประสงค์จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มเดินทางแล้ว แม้ว่าจะยกเลิกก่อนกาหนดการ
เดินทาง 45 วัน ทางบริ ษทั ขอคิดอัตราค่าบริ การของเจ้าหน้าที่ท่านละ 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี จองตัว๋ เครื่ องบิน
โรงแรม และ ดาเนินการทาวีซ่าแล้ว (หากจานวนผูเ้ ดินทางลดลง ส่ งผลกระทบต่อท่านอืน่ ในคณะเดินทางด้วย)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่ น ไม่ ทานสัตว์ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No.Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark , Request
Seat , Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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