
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

กาํหนดการเดินทาง        ตลอดเดือน เมษายน ����   
ราคา ��,���.- บาท ��-�� เม.ย. ��/�!-�" เม.ย. �� 
 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดหา-อังคาร่า 

06.00 น. พบกนัที� เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หน้าที�บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวย

ความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ-นเครื�อง 

09.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways              เที�ยวบินที� QR 831 

12.20 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเพื�อเปลี�ยนเที�ยวบิน) 

15.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า โดยสายการบิน Qatar Airways               เที�ยวบินที� QR 257  

19.20 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุอังคาร่า หลงัขากผา่นขั-นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านสู่ที�พกั 

พกัคา้งคืน ที$     Altinel Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัที(สองของการเดินทาง    อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้     

     เกอเรเม่-บา้นพกัมนษุยถํ์/าพื/นเมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ชอ้ปปิ/ ง-โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทางแวะเที�ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ 

Lake Tuz ให้ท่านไดถ่้ายภาพทะเลเกลือที�ใหญ่ที�สุดของประเทศตุรกี ซึ� งเป็นปรากฏการความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ที�มี

ไม่กี�ประเทศในโลก  

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ� งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9 ซึ� งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ- าเป็นจาํนวนมากเพื�อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church 

โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ/ ล Apple Church ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อธัยาศยัพิเศษ!! เขา้ชมบา้นพักของมนุษยถํ์/าพื/ นเมือง Local Cave House ของชาวพื-นเมือง Cappadocia 

พร้อมดื�มชา กาแฟ เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื�อมีผูม้าเยี�ยมเยยีนกจ็ะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื�อ

แสดงถึงนํ-าใจและมิตรภาพระหวา่งเพื�อนใหม่ จากนั-นอิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพบา้นพื-นเมืองที�มีผูค้นอาศยัอยูจ่ริง ท่านชม เมือง

คัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสา

รูปทรง   ต่าง ๆ ที�งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลว่า ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั-งอยู่ทาง

ตอนกลางของตุรกี เป็นพื-นที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�



 

  

 

 

พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทั�วบริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั-นใหม่ขึ-นมา จากนั-นกระแส นํ- า ลม ฝน แดด 

และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเรื�อย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�

เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื-นที�เรียก

ขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพื้/นที$มหัศจรรยแ์ห่งนี/ เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกีจากนั-นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระ

เลือกซื-อสินคา้และของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั-นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ที$       โรงแรมตกแต่งสไตลถํ์/า 

!! หมายเหต ุในกรณีที$โรงแรมถํ/าเต็ม จะเปลี$ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ ? ดาว แทน !! 

วนัที(สามของการเดินทาง   คัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้นไคมคัลึ-คอนยา่-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.00 น. สาํหรับท่านที�สนใจ ทวัรข์ึ/นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบี-ของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั$งบอลลนนี/ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าขึ/นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที$ชําระ

เป็นเงินสด และ DEF ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที$ชําระดว้ยบัตรเครดิต) เจา้หน้าที�บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื�อเปิด

ประสบการณ์ใหม่ที�ไม่ควรพลาด  

 (สาํหรบัท่านที$ไม่ไดซื้/อ ทวัรข์ึ/นบอลลนู อิสระพกัผ่อนที$โรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli       เกิดจากการขุดเจาะพื-นดิน

ลึกลงไป 10 กวา่ชั-น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั-นล่างที�ลึกที�สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งนี- มี

ครบเครื�องทุกอยา่งทั-งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ-า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็นเมืองที�  นิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซึ� งเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที�ยคุนั-นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ- าของประเทศ 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามใชส้ําหรับทาํสมาธิ 

Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึก

ทรมานร่างกายก่อนที�จะไปหมุนได ้ผูที้�มีสมาธิมากตวัจะลอยขึ-นเมื�อหมุนไปช่วงเวลาหนึ�ง ก่อตั-ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี� 

ผูว้ิ เศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ� งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้

มากมายตระการตา และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาดว้ย  

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที$     Bayir Diamond Hotel 5 *  หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัที(สี(ของการเดินทาง   คอนยา่-แอสเพนดอส-อันตาเลีย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

  

 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็นเมืองท่องเที�ยวชายทะเลที�ตั- งอยู่ริมชายฝั�งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

Mediterranean Sea ซึ� งตั-งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ�งเมืองประวติัศาสตร์ ซึ� งสามารถยอ้นกลบั

ไปประมาณ IJK ปีก่อนคริสตกาล สาํหรับตวัเมืองนั-นตั-งอยูบ่นที�ราบชายฝั�งแคบๆ ที�ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม 

จนนกัท่องเที�ยวที�เคยมาเยือนลว้นให้การยกยอ่งวา่เป็น “ริเวียร่าแห่งตรุกี” ซึ� งสถานที�ท่องเที�ยวภายในเมืองนั-นก็มีทั-งส่วนที�

เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติและท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ที�ถือวา่มีความเก่าแก่มากที�สุดแห่งหนึ�งของโลกระหวา่งทาง

นําท่านแวะชม  เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที�อยู่ห่างประมาณ LJ กิโลเมตร นําท่านชม โรงละครที�มีความยิ�งใหญ่ 

Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซึ� งมีความสวยงามและสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ MK,KKK คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัที�ถูก

สร้างขึ-นหลายชั-นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท์ ที�มีห้องสําหรับนักแสดงเพื�อไวเ้ปลี�ยนเครื�องแต่งกาย นอกจากนั-นทางดา้นซ้ายและ

ดา้นขวายงัมีทางที�ยื�นออกไปเหมือนกบัระเบียงที�ติดต่อกบัที�นั�ง ผา่นชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที�สามารถจุได้

ประมาณ IJ,KKK คน ซึ� งมีเวทีที�สวยงาม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพที�แกะสลกัอย่างงดงาม ดา้นนอกยงัแบ่ง

ออกเป็นสามส่วนที�ประดบัดว้ยนํ-าพ ุและยงัมีซากโบราณอื�น ๆ เช่น เสาที�ถูกตกแต่งอยา่งสวยงามที�อยูบ่นทางเดิน สถานที�ทาํการ

คา้ขาย 

เที$ยง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถึงกาํแพงเมือง ซึ� งเป็น

ที�ตั-งของ “ฮิดิรลิ์ค ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหนึ�งหอคอยที�มีความสาํคญั ซึ� งสร้างขึ-นจากหินสีนํ- าตาลอ่อนเพื�อใช้

เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที�ค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมาย

ทางดา้นการท่องเที�ยวที�สาํคญัแห่งหนึ�งของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั-น

นําท่านสู่ ประตูเฮเดรียน  Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ� งสร้างขึ- นตามชื�อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman 

Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที� Mโดยประตูนั-นถูกสร้างขึ-นในรูปแบบทรงโคง้ จาํนวน O ประตู ซึ� งถือวา่เป็นประตูที�

สวยที�สุดแห่งหนึ� งของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั-นนาํท่านชม ท่าเรือโบราณ Old Habour ซึ� งปัจจุบนัท่าเรือแห่งนี- ไดถู้ก

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปปิ- งที�สําคญัสําหรับนักท่องเที�ยวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั-นนาํท่าน ล่องเรือชมความงาม

ของอ่าวที$เป็นส่วนหนึ$งของทะเลเมดิเตอร์เนี$ยน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่ง

ตรุกี” ใหท่้านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือที�ตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่านลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ที�

มีโรงแรมระดบั J ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และที�พลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมนํ- าตกที�ไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่

ทะเลเมดิเตอร์เรเนี�ยน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ ซึ� งแตกต่างจากนํ- าตกทั�วๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็น

ลาํธารนํ-า นบัวา่เป็นอีกหนึ�งประสบการณ์ที�นกัท่องเที�ยวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที$     Basaran Business Hotel  5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัที(หา้ของการเดินทาง   อันตาเลีย-ปามคุคาเล่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหนึ� งเมืองที�มีนักท่องเที�ยวให้ความสนใจเป็นจาํนวนมาก 

ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   คาํว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 



 

  

 

 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ- าตกหินปูนสีขาวที�เกิดขึ-นจากธารนํ- า

ใตดิ้นที�มีอุณหภูมิประมาณ OJ องศาเซลเซียส ซึ� งเป็นที�มีแร่หินปูน (แคลเซี�ยมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลง

มาจากภูเขา “คาลดากึ” ที�ตั-งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ-นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริ-ว 

เป็นแอ่ง เป็นชั-น ลดหลั�นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ยากจะหาที�ใดเหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. KLMM นาํท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ-าพเุกลือแร่ร้อน  

เที$ยง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ- าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ- า 

เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ- าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ- าแร่ที�ไหลลงมาแต่ละชั-นจะ

แขง็เป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์นํ- าแร่นี- มีอุณหภูมิประมาณ OO-OJ องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยม

ไปอาบหรือนาํมาดื�ม เพราะเชื�อวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ-าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที$        Pam Thermal  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี   

วนัที(หกของการเดินทาง   ปามคุคาเล่-คซูาดาซึ-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi นาํท่านสู่เยี�ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ� งเชื�อ

กนัวา่เป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละสิ-นพระชนมใ์นบา้งหลงันี-  ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั 

ชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื�อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้น

หนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื�อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงันี-  จนพบในปี ค.ศ. 1891 

ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั-นเดียว ภายในมีรูปปั- นของพระแม่มารี ซึ� งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที� 

6 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนที�นี� บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกนํ-าสามก๊อก ที� มีความเชื$อวา่เป็นก๊อกนํ/าที$มีความศกัดิOสิทธิO  แทน

ความเชื$อในเรื$อง สุขภาพ ความรํ$ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกนํ- าเป็น กําแพงอธิษฐาน ซึ� งมีความเชื�อว่าหาก

ตอ้งการใหสิ้�งที�ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐานในสิ�งที�ตนเองตอ้งการใหเ้ป็น 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัร

โรมนั ชม อาคารที�เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีก

แห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ-นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของ

วิหารแห่งนี- คืออยูใ่นสภาพที�สมบูรณ์มาก จากนั-นปิดทา้ยกนัที�สิ� งก่อสร้างที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซึ� งสร้างโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นที�นั�ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ� งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนั-น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิ�งใหญ่มากขึ-น     นาํท่านชอ้ปปิ/ ง ณ ศนูยผ์ลิตเสื/อ



 

  

 

 

หนังคุณภาพสูง ซึ� งตุรกีเป็นประเทศที�ผลิตหนังที�มีคุณภาพที�สุด อีกทั- งยงัผลิตเสื- อหนังส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซื-อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที$        Grand Belish  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี   

วนัที(เจ็ดของการเดินทาง   คซูาดาซึ-เปอรก์ามมั-ชานคัคาเล่-ชมมา้ไมเ้มืองทรอย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็นสถานที�ตั- งของโบราณสถานที�สําคญั ระหว่างทางท่านจะได้

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ที�สวยงามของขนุเขาสลบักบัทุ่งปศุสัตว ์

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลิส Acropolis ซึ� งถูกกล่าวขวญัถึงประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายมี โรงละคร

ที$ชันที$สดุในโลกซึ� งจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณสถานที�มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาด

ของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ให้ท่านไดถ่้ายภาพเก็บไวใ้นความทรงจาํ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ Chanakkale 

ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of Troy อนัโด่งดงั เป็นหนึ� งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั-น 

สร้างขึ-น เพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 

คํ$า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที$        Kolin Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี             

วนัที(แปดของการเดินทาง     ชานคัคาเล่-อิสตนับลู-ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสนีํ/าเงิน 

                                         อโุมงคเ์ก็บนํ/าเยเรบาตนั-ชอ้ปปิ/ ง สไปซ ์มารเ์ก็ต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรรี์$ ขา้มช่องแคบดาดาเนี�ยล  (ใชเ้วลานั�งเรือเฟอร์รี�  ประมาณ LJ นาที) จากนั-นนาํท่านั�งรถโคช้คนั

เดิมมุ่งหนา้สู่ กรงุอิสตนับูล Istanbul  

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ์� งเหลือแค่ส่วนปลายที�ยาว 20 เมตร แต่

กระนั-นกย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั-งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ�ง จากนั-นนาํท่านชม สเุหร่าสีนํ/าเงิน Blue 

Mosque ที�มาของชื�อสุเหร่าสีนํ- าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื-องสีนํ- าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ� งทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คาร์เนชั�น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื�อถึงเวลาที�จะตอ้งทาํพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที�นครเมกกะ จากนั-นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานที�ซึ� งเป็น 1 ใน 7 สิ$ งมหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งนี- เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ-าที�สลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บนํ/า

เยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ-นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ- าสําหรับใช้ใน

พระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที� กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ ย่านชอ้ปปิ/ ง ตลาดส

ไปซ์ มาร์เก็ต  Spice Market หรือตลาดเครื� องเทศ ท่านสามารถเลือกซื- อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น

เครื�องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื�องชื�อของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั�วพิทาชิโอ ฯลฯ  



 

  

 

 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

พกัคา้งคืน ที$     Gonen Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี             

วนัที(เกา้ของการเดินทาง    อิสตนับลู-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

                                      สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์-กรงุโดฮา 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุด

ทั- งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั- งสิ-น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ

ตะวนัออกที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ-นเปลืองใด ๆ ทั-งสิ-น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกราย

ลอ้มพระราชวงัซึ� งอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ  

ที� ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้

เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน  จากนั- นนําท่ าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Cruise Along the 

Bosphorus ซึ� งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั�งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี-ทาํหนา้ที�เป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และ

เอเชีย เชื�อมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้

ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั- งสองขา้งที�สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที�เป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคญัยิ�งในการป้องกนั

ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั- งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี-  จากนั- นนําท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ 

Topkapi Palace สร้างขึ-นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที� 2 เปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวัง

ทอปกาปึ ห้องที�โด่งดังและเป็นที�สนใจคือห้องท้องพระคลงัอนัเป็นที� เก็บสมบัติ และวตัถุลํ- าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่ง

ทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทที์�สาํคญั 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื/นเมือง 

นาํท่านเขา้ชมภายใน อีเมอรก์ัน พารค์ Emirgan Park สวนสาธารณะที$สวยที$สดุและมีชื$อเสียงที$สดุของตรุกี 

โดยที�ตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี- จะใช้เป็น สถานที$ จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป  Tulip 

Festival 2019 โดยแทจ้ริงแลว้ ประเทศตุรกี เป็นตน้กําเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผิดว่าเป็น

ประเทศเนเธอร์แลนด ์ใหท่้านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพนัธ์ุ นบัเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอธัยาศยั  

16:00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรงุเทพมหานคร  

19:45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways             เที�ยวบินที� QR 246 

23:50 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา (แวะเพื�อเปลี�ยนเที�ยวบิน) 

วนัที(สิบของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

02.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways              เที�ยวบินที� QR 980  

12.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***           End of Service          *** 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง        ตลอดเดือน เมษายน ����   
ราคา ��,���.- บาท ��-�� เม.ย. ��/�!-�" เม.ย. �� 
 

เนื(องจากราคานี0เป็นราคาโปรโมชั(น จึงไมมี่ราคาสาํหรบัเด็ก 
ท่านที(มีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดี(ยว ตอ้งเพิ(มเงิน ดงันี0  
เดินทางเดือน เมษายน ���� เพิ(มเงินอีกท่านละ ��,���.- บาท 

**ราคาอาจมีการปรบัขึ0น – ลง ตามราคานํ0ามนัที(ปรบัขึ0นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที( 

สายการบินประกาศปรบั และที(มีเอกสารยนืยนัเท่านั0น (คิด ณ วนัที( 7 ม.ค. 2562) ** 

 

อตัราค่าบรกิารนี0รวมถึง 
ตัWวเครื�องบินไป-กลบั ชั-นนกัท่องเที�ยว Qatar Airways     (นํ0าหนกักระเป๋าเดินทาง ไมเ่กิน 30 ก.ก./ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ-ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผ ูที้(มีอายเุกิน 85 ปี) 

ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมื-อที�ระบุในโปรแกรม, นํ-าดื�มบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที�ไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารนี0ไมร่วมถึง 



 

  

 

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

 

 

เงื(อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม รเิวียรา่-ทิวลิป ตรุกี 10 วนั  
การชําระเงนิ งวดที�1: สํารองที�นั�งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที�2: ชําระส่วนที�เหลือทั�งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม รเิวียรา่-ทิวลิป ตรุกี �� วนั 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  
 

หมายเหต ุ

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที$มีผูเ้ดินทางตํ$ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที$มีผูเ้ดินทาง K?-KL ท่าน จะตอ้งเพิ$ มเงินท่านละ E,FFF.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การ

ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั-งนี- จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที�สุด

เนื�องจากการท่องเที�ยวนี- เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที�ท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธ̂ิ ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ-น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ- าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ̂ิที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

� ตัWวเครื�องบินนี- เป็นราคาโปรโมชั�น ออกตัRวแลว้ไม่สามารถทํา refund ได ้ทุกกรณี 

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ บริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้

ในทุกรณี 



 

  

 

 

 

โรงแรมและหอ้ง 

� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ-นอยูก่บั

ขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ� งมกัมีความแตกต่างกนัซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที�

ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั-น 

� โรงแรมระดบั � ดาว ที(ระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั0น บางโรงแรมอาจจะไม่เที(ยวเท่ากบัมาตรฐาน � ดาว สากล 

ระดบัของโรงแรมที(ระบนุั0นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเที(ยวประเทศตรุกี 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ-น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ̂ิในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ย

เมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


