
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กาํหนดการเดินทาง        เดือน พฤษภาคม-ธนัวาคม 2561 

ราคา 32,900.- บาท  
  
ตลุาคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 
 28ต.ค.-04พ.ย. 
 
พฤศจิกายน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย. 
 18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค. 
 

ราคา 33,900.- บาท  
ธนัวาคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค. 
 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

18.00 น. พบกนัที เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยใ ห้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ.นเครือง 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โ ดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 66665555  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั"วโมง) 

วนัที0สองของการเดินทาง     ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีนํ*าเงิน-สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย-อ่างเก็บนํ*า 

                                        ใตดิ้นเยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

04.00 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั.นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    

ใหท่้านไดมี้เวลา ทาํภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านทีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที้เคาน์เตอร์รับแลก

เงิน เมือเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ นาํท่านขึ.นรถโ คช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โ บราณ มีเสาโ อเบลิสคซึ์ งเหลือแค่ส่วน

ปลายทียาว 20 เมตร แต่กระนั.นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั.งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง จากนั.นนาํท่านชม สเุหร่าสนีํ*าเงิน Blue Mosque ทีมาของชือสุเหร่าสีนํ. าเงินเป็นเพราะเขาใ ช้

กระเบื.องสีนํ. าเงินใ นการตกแต่งภายใ น ซึ งทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ  เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน ทิวลิป 

เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือถึงเวลาทีจะตอ้งทําพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีนครเมกกะ หมายเหต ุ เนืองจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี ประกาศปิด

ปรับปรุง สุเหร่าสีนํ. าเงิน เริมตั.งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป ทางบริษทัฯ ขอเปลียนเป็นเขา้ชม

ความงดงามภายใน สเุหร่านรูสุมานิเย ่Nurousmaniye Mosque แทน 

 



 

 

 

จากนั.นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานทีซึงเป็น 1 ใน 7 สิ" งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนต์

โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นทีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ใ นอดีตโ บสถ์

แห่งนี. เป็นโ บสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ.าทีสลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ นาํ

ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บนํ*าเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างขึ.นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ใน

ปี ค.ศ. 532 เพือเก็บนํ. าสาํหรับใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามที กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื*นเมือง 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ งสร้างใ นสมยัสุลต่านเมห์เมตที 2 หรือ 
เมห์เมตผูพิ้ชิต ภายหลงัทีทรงตีกรุงคอนสแตนติโ นเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช
ประสงคที์จะใ ห้เมืองนี. เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโ ตมนั จึงโ ปรดใ ห้มีการสร้างพระราชวงันี. ขึ.น
เป็นทีประทบัอย่างถาวร พระราชวงัแห่งนี. มีอาณาบริเวณกวา้งใ หญ่กินเนื.อทีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติทีใ ชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ํ. าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื"อง

ลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื"องทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั นาํท่าน
เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีสะทอ้นใ ห้เห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทั.งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโ ตมนั ใ ชเ้วลาก่อสร้างทั.งสิ.น 12 ปี 
เป็นศิลปะผสมผสานของยุโ รปและตะวนัออกทีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความ
สิ.นเปลืองใ ด ๆ  ทั.งสิ.น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ  ที 
ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายใ นประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ  และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโ คม
ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโ คมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 
พกัคา้งคืน ที"     Ramada Encore Hotel 4*   หรือเทียบเท่า  

วนัสามของการเดินทาง    เมืองบูรซ่์า-มสัยิดสีเขยีว-ชอ้ปปิ* งตลาดผา้ไหม-เมืองอิซเมียร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองทีตั. งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซึ งห่างจากอิส

ตนับูลประมาณ 235 มีพื.นทีประมาณ 11,000 ตารางกิโ ลเมตร มีประชาการอาศยัอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน 

มีความสาํคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที 4 ของประเทศและเมืองนี. ยงัมีชือเสียงทางดา้นเส้นไหมเพือส่งออก

ไปยงัตลาดต่างๆ  ประมาณ 70 เปอร์เซนตเ์พือนาํไปทอเป็นพรมใ นอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

ของอาณาจกัรออตโ ตมาน ตั.งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั.นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั.งทีเอดิร์เน ทีอยู่

ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโ นเปิล นําท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า 

Grand Mosque ภายใ นจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื.องประดบัทีมี

สีสนัลวดรายทีละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั.งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึงเป็นสญัลกัษณ์ของศาสนา

อิสลาม และรูปเรขาคณิต ใ ห้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองทีใ นอดีตกษตัริย์ที เคยปกครอง

อาณาจกัรออตโ ตมาน ไดใ้ ชเ้มืองนี. เป็นทีฝังศพ และนอกจากนั.นยงัถูกตกแต่งใ ห้เป็นสวนทีสวยงามร่ม



 

 

รืนไปดว้ยตน้ไมที้เขียวชอุ่มเป็นจาํนวนมาก จนไดชื้อวา่เป็นเมืองทีมีสีเขียว Green Bursa สุสานสี

เขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานทีศกัดิL สิทธิL ทางศาสนา ทีมีความ

สวยงามอีกแห่งหนึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ.นใ นช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โ ดยสถาปนิกชือ Haci 

Ivaz Pasa โ ดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโ ดดเด่นดว้ยการใช ้

กระเบื.องหินอ่อนสีฟ้าเขียวใ นการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นใ นก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื.องโ มเสคสีฟ้า

เขียวเช่นเดียวกนั นอกจากนี.ภายใ นสุเหร่าแห่งนี. ยงัมีทีบรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที 1 และครอบครัว 

สถานทีแห่งนี. จึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นาํท่านสู่ ตลาดผา้ไหมเมืองบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาทีตั.งอยู่ทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ซึงอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนกั โ ดยตลาดแห่งนี.คา้ขายผลิตภณัฑ์

จากผา้ไหมเป็นหลกั โ ดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื.นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเนืองมาจากตุรกีเป็น

ประเทศทีมีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึงประเทศ ซึ งนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเสื.อผา้หลากหลาย

แบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมทีสดใ สนีเองทีทาํใ ห้ตลาดแห่งนี.กลายเป็นตลาดทีสวยงามทีสุด จนครั. ง

หนึ งสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออก

เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์Izmir (ระยะทาง 330 กิโ ลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัวโ มง)  

คํ"า รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที"    Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุก ี   

วนัที0สี0ของการเดินทาง       เมืองอิซเมียร-์บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปปิ* ง 

                                      โรงงานทําเครื"องหนงั-ปามคุคาเล่ (ปราสาทปยุฝ้าย)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึงเชือกนัวา่เป็นทีสุดทา้ยทีพระแม่มารี

มาอาศยัอยู่และสิ.นพระชนม์ใ นบา้นหลงันี.  ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชือ 

แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ใ นปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยายสถานทีไวใ้ นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หาบา้นหลงันี.  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั.น

เดียว ภายใ นมีรูปปั. นของพระแม่มารี ซึ งพระสันตะปาปา โ ป๊ปเบเนดิกส์ที  16 ได้เคยเสด็จเยือนทีนี 

บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกนํ. าสามก๊อกทีเชือวา่เป็นก๊อกนํ. าทีมีความศกัดิL สิทธิL  แทนความเชื"อใน

เรื"อง สขุภาพ ความรํ"ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกนํ. าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึงมีความเชือวา่

หากตอ้งการใหส้ิ" งที"ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน จากนั.นนาํท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อาคารทีเป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ 

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ.นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน 



 

 

ความโ ดเด่นของวิหารแห่งนี. คืออยู่ในสภาพทีสมบูรณ์มาก จากนั.นปิดทา้ยกนัทีสิงก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่

ทีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึงสร้างโ ดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีนัง 

สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั.น สร้างสมยักรีกโ บราณ  

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นําท่านชอ้ปปิ* ง ณ ศูนยผ์ลิตเสื*อหนงัคุณภาพสงู ซึ งตุรกีเป็นประเทศทีผลิตหนังทีมีคุณภาพ

ทีสุด อีกทั.งยงัผลิตเสื.อหนงัส่งใ ห้กบัแบรนด์ดงัใ นอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระใหท่้านเลือกซื.อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั.นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่  

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโ ลเมตร ใ ชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโ มง) คาํวา่ “ปามุค

คาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นนํ. าตกหินปูนสีขาวทีเกิดขึ.นจากธารนํ. าใ ตดิ้นทีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ ง

เป็นทีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีตั.ง

อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ.นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริ.ว เป็น

แอ่ง เป็นชั.น ลดหลันกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและ

โ ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที ใ ดเหมือน จนทําใ ห้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก

องค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาํท่าน

ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ. าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาทีขาวกวา้งใ หญ่

ดา้นขา้งของอ่างนํ. า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ. าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ  

เมฆ หรือปุยฝ้าย นํ. าแร่ทีไ หลลงมาแต่ละชั.นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ  อย่าง

มหัศจรรย ์นํ. าแร่นี. มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดืม

เพราะเชือว่ามีคุณสมบัติใ นการรักษาโ รคหัวใ จ โ รคไ ขขอ้อักเสบ ความดันโ ลหิตสูง โ รคทางเดิน

ปัสสาวะ และโ รคไต ในอดีตกาลชาวโ รมนัเชือวา่นํ. าพุร้อนสามารถรักษาโ รคได ้

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที"    Ninova Hotel 4*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุก ี   

วนัที0หา้ของการเดินทาง     เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้น-โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กิโ ลเมตร ใชเ้วลานังรถประมาณ 5 ชัวโ มง) เป็น

เมืองที นิยมใ ชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางใ นอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซึ งเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือทียุคนั.นเรียก อนาโ ตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ. าของประเทศ  
เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโ ลเมตร ใชเ้วลานังรถประมาณ 

3 ชัวโ มง) ซึ"งองค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองทีมีลกัษณะภูมิประเทศ

สวยงามมาก จากนั.นนาํท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะ



 

 

พื.นดินลึกลงไป เพือใ ชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมืองใ ตดิ้นแห่งนี. มีครบเครืองทุกอย่างทั.งห้องโ ถง 

หอ้งนอน หอ้งนํ. า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โ บสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั.นใ ห้ท่านได้

มีเวลาชอ้ปปิ. ง พิพิธภณัฑพ์รมเปอรเ์ซีย ตน้ตาํรับพรมเปอร์เซียของโ ลก 
คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนั.นนาํท่านชม “โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ที"     Uchisar Kaya Cave Hotel    หรือเทียบเท่า สไตลโ์รงแรมถํ*า        

!! หมายเหต ุในกรณีที"โรงแรมถํ*าเต็ม จะเปลี"ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัที0หกของการเดินทาง       พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า 

05.00 น. ท่านทีสนใจนังบอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบี.  (ทวัรน์ั"งบอลลนนี*ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์     

ค่าขึ*นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐั) เจา้หนา้ทีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพือเปิด

ประสบการณ์ใหม่ทีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรทีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ งเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์ นช่วง ค.ศ. 9 ซึ งเป็นความคิดของชาวคริสตที์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโ ดยการขุดถํ.า

เป็นจาํนวนมากเพือสร้างโ บสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเปิ* ล Apple Church  

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นําท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีมีภูมิประเทศอนัน่า

อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ  ทีงดงาม คัปปาโดเกีย 

Cappadocia  เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอาศัยอยู่ใ นดินแดนแถบนี. ) แปลว่า 

“ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั.งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื.นทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส

และภูเขาไฟฮาซาน เมือประมาณ 3 ลา้นปีทีแลว้ เถา้ลาวาทีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล

กระจายทัวบริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั.นใหม่ขึ.นมาจากนั.นกระแส นํ. า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะ

กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือยๆ นบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 

ทีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโ จม โ ดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึ งดินแดนใ นเทพ

นิยายจนผูค้นในพื.นทีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้

พื* นที"มหัศจรรยแ์ห่งนี* เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี    
แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื.อสินคา้และของทีระลึกไดต้าม

อธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโ ลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.45 ชัวโ มง) ระหวา่งทางแวะเทียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ใ ห้ท่านได้

ถ่ายภาพทะเลเกลือทีใหญ่ทีสุดของประเทศตุรกี ซึงเป็นปรากฏการความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 



 

 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคืน ที"     Turist Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุก ี       

วนัที0เจ็ดของการเดินทาง    กรงุอังคาร่า-กรงุอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

                                       ชอ้ปปิ* ง ตลาดสไปซ์-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 กิโ ลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัวโ มง)  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

จากนั.นนาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึ งเป็นช่อง
แคบขนาดใ หญ่และสองฝังมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี. ทาํหน้าทีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโ รป และ
เอเชีย เชือมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโ ลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั.งสองขา้งทีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที
เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสาํคญัยิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั.งเรียงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่านี.  ส่งทา้ยครึ งวนัช่วงเชา้ดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิ* ง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

 

 Spice Market หรือตลาดเครืองเทศ ท่านสามารถเลือกซื.อของฝากไดใ้ นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็น
เครืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเลืองชือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็น
ถัวพิทาชิโ อ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั.นนาํท่านเดินทางถึงสนามบิน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร    

วนัที0แปดของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โ ดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 66668888    

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั"วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โ ดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  

กาํหนดการเดินทาง        เดือน พฤษภาคม-ธนัวาคม 2561 

ราคา 32,900.- บาท  
ตลุาคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 
 28ต.ค.-04พ.ย. 
 
พฤศจิกายน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย. 
 18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค. 
 
 



 

 

ราคา 33,900.- บาท  
ธนัวาคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค. 
 

พกัหอ้งเดี0ยว เพิ0ม 5,000.- บาท 
เนื0องจากราคานี6เป็นราคาโปรโมชั0น จึงไมมี่ราคาสาํหรบัเด็ก 
เนื0องจากราคานี6 เป็นราคาโปรโมชั0น ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านั6น 

ราคานี6เป็นราคาโปรโมชั0น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

ชั.นธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์เริมตน้ทีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนัง confirm 

เท่านั.น) 

**ราคาอาจมีการปรบัขึ6น – ลง ตามราคานํ6ามนัที0ปรบัขึ6นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที0 

สายการบินประกาศปรบั และที0มีเอกสารยนืยนัเท่านั6น (คิด ณ วนัที0 12 มี.ค. 2561) ** 

 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที0ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโ รงแรมเท่านั.น กรณีเดินทางเป็นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํใ ห้

นกัท่องเทียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเทียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัSวกรุ๊ป หากออกตัSวแลว้ นกัท่องเทียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพือโ หลด สาํหรับชั.นท่องเทียว ท่านละ 1 ใบ (นํ�าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ.นเครือง Hand Carry (นํ�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัราค่าบรกิารนี6รวมถึง 
ตัSวเครืองบินไป-กลบั ชั.นนกัท่องเทียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ. ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที%มอีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมื.อทีระบุในโ ปรแกรม, นํ. าดืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งตามโ ปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไกด์คนไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารนี6ไมร่วมถึง 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโ ทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกด์ทอ้งถิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

เงื0อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม วา้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชั0น) 
การชําระเงนิ งวดที%1:1:1:1: สํารองที%นั%งมดัจาํท่านละ 10,00010,00010,00010,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที%2:2:2:2: ชําระส่วนที%เหลือทั�งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

*** เมื0อท่านชําระมดัจําแลว้ ไม่สามารถคืนเงินมดัจําไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิL ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที"มีผูเ้ดินทางตํ"ากว่า 25 ท่าน โ ดยจะแจง้ใ ห้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที0มีผ ูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิ0มเงินท่านละ 4,000 บาท  
ในกรณีที0มีผ ูเ้ดินทาง 16-24 ท่าน ตอ้งเพิ0มเงินท่านละ 3,000 บาท  

 
 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิL ใ นการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั.งนี. จะคาํนึงและ
รักษาผลประโ ยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนี. เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิL  ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึ.น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ. าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิL ทีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใ ดประเทศหนึ ง เพราะโ ดยปกตินักท่องเทียวใ ชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

 

 

 

 



 

 

ตัJวเครื"องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใ ชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโ ดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และใ นกรณีทียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัSวเครืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั.น(ในกรณีทีตัSวเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั.น) 

 ทีนัง Long Leg โ ดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามทีสายการบินกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูที้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ืนไดอ้ย่างรวดเร็วใ นกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(นํ. าหนกัประมาณ 20 กิโ ลกรัม) ไม่ใ ช่ผูที้ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหที้นัง 
Long Leg นั.นขึ.นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเช็คอินสายการบิน ช่วงระยะเวลาทีกาํลงัเช็คอินเท่านั.น 

 ท่านทีจะออกตัSวเครืองบินภายใ นประเทศเช่นเชียงใ หม่ภูเก็ตหาดใ หญ่ฯลฯโ ปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั.นๆ ยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัSวภายใ นประเทศโ ดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั.น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัตัSวเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัใ นโ รงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ใ นกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ.นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโ รงแรมซึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โ รงแรมหลายแห่งใ นยุโ รปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยู่ใ นแถบทีมีอุณหภูมิตํา เครื องปรับอากาศทีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั.น 

 ใ นกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใ ห้ค่าโ รงแรมสูงขึ.น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิL ใ น
การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 เนืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโ รงแรมจะมีความแตกต่างกนั จึงอาจทาํใ ห้ห้องพกัแบบห้องเดียว Single, 
หอ้งคู่ Twin/Double หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั.น 

 มาตรฐานของโ รงแรมในประเทศตุรกีนั.น อาจจะมีความแตกต่างกบัมาตรฐานระดบัสากล และใ นโ ปรแกรมทีระบุชือ
ของและระดบัมาตรฐานของโ รงแรมนั.นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเทียวของประเทศ
ตุรกีเท่านั.น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ*นเครื"องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใ ส่ใ นกระเป๋าใ บเล็กทีจะถือขึ.นเครืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึ.นบนเครืองบินโ ดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโ ลชันนํ. าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั. งโ ดยจะอนุญาตใหถื้อขึ.นเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ.นในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใ ส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 



 

 

 หากท่านซื.อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโ ดยระบุวนัเดินทางเทียวบินจึงสามารถนาํขึ.นเครืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโ ดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ. าหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตใ ห้โ หลดใ ตท้อ้งเครืองบินคือ 20-30กิโ ลกรัม (สาํหรับผูโ้ ดยสาร
ชั.นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ งขึ.นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ. าหนกัเพิมเป็น
สิทธิL ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก นํ. าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ.นเครืองไดต้อ้งมีนํ. าหนกัไม่เกิน 7 กิโ ลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75นิ.ว ) + ยาว( 21.5นิ.ว ) + สูง ( 18 นิ.ว ) 


