
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง        เดือน พฤษภาคม-ธนัวาคม ���� 

ราคา ��,�  .- บาท  
  
ตลุาคม  �-��ต.ค./ '-��ต.ค./��-��ต.ค./�(ต.ค.- �พ.ย. 
 �'ต.ค.- *พ.ย. 
 
พฤศจิกายน  �-� พ.ย./ *-�พ.ย./� -�(พ.ย./��-�'พ.ย./�(-�* พ.ย. 
 �'-��พ.ย./�*พ.ย.- �ธ.ค./��พ.ย.- �ธ.ค. 
 

ราคา ��,�  .- บาท  
ธนัวาคม  �- 'ธ.ค./ �- �ธ.ค./ �-� ธ.ค. 
 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

18.00 น. พบกนัที เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน ์TK  เจา้หน้าทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ.นเครือง 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 65  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ ��.!� ชั"วโมง) 

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

                                        ใตดิ้นเยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

04.00 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล หลงัจากผา่นขั.นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    ใหท่้านไดมี้เวลา ทาํ

ภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านทีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที้เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมือเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อย

แลว้ นาํท่านขึ.นรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ์ งเหลือแค่ส่วนปลายทียาว 20 เมตร 

แต่กระนั.นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั.งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิง จากนั.นนาํท่านชม สเุหร่าสนีํ*าเงิน 

Blue Mosque ทีมาของชือสุเหร่าสีนํ. าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื.องสีนํ. าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ งทาํเป็นลายดอกไม้

ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือถึงเวลาทีจะตอ้ง

ทาํพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีนครเมกกะ หมายเหต  ุ เนืองจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี ประกาศปิด

ปรับปรุง สุเหร่าสีนํ. าเงิน เริมตั.งแต่เดือน มีนาคม DEFG เป็นตน้ไป ทางบริษทัฯ ขอเปลียนเป็นเขา้ชมความงดงามภายใน 

สเุหร่านรูสุมานิเย ่Nurousmaniye Mosque แทน 

จากนั.นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานทีซึงเป็น 1 ใน 7 สิ" งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque 

of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี. เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์

ภายในมีเสางามคํ. าทีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ นาํท่านสู่ อุโมงค์เก็บนํ*าเยเรบาตัน Yerebatan 



 

 

 

 

 

Sarnici สร้างขึ.นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือเก็บนํ. าสาํหรับใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามที กรุง

อิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื*นเมือง 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที  D หรือ เมห์เมตผูพิ้ชิต 
ภายหลงัทีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบันได้แลว้ ทรงมีพระราชประสงค์ทีจะให้เมืองนี. เป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหมี้การสร้างพระราชวงันี. ขึ.นเป็นทีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัแห่งนี. มีอาณา
บริเวณกวา้งใหญ่กินเนื.อทีเกือบ HII,III ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงั
ทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติทีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ.าค่า อาทิเช่น เพชร 9: กะรตั กริชทองประดับ

มรกต เครื"องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื"องทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั นาํท่านเขา้
ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั.งทาง
วฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั.งสิ.น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออก
ทีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ.นเปลืองใด ๆ ทั.งสิ.น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้ม
พระราชวงัซึ งอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ที ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 
ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 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.งอยูท่างทิศตะวนัออกของตุรกีซึ งห่างจากอิสตนับูลประมาณ 235 มี

พื.นทีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน มีความสําคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที 4 

ของประเทศและเมืองนี. ยงัมีชือเสียงทางดา้นเสน้ไหมเพือส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนตเ์พือนาํไปทอเป็น

พรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตั.งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั.นไดย้า้ยเมืองหลวง

ไปตั.งที เอดิร์เน ทีอยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล นําท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า 

Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื.องประดับทีมีสีสันลวดรายที

ละเอียด และซบัซอ้นอยา่งพิสดาร ทั.งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ งเป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ใหท่้าน

ได้ชมความสวยงามของตัวเมืองทีในอดีตกษัตริยที์ เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี. เป็นที ฝังศพ และ

นอกจากนั.นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนทีสวยงามร่มรืนไปดว้ยตน้ไมที้เขียวชอุ่มเป็นจาํนวนมาก จนไดชื้อว่าเป็นเมืองทีมีสี

เขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานทีศกัดิR สิทธิR ทางศาสนา ที

มีความสวยงามอีกแห่งหนึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ.นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ Haci Ivaz Pasa 

โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใช ้

 

กระเบื.องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื.องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกนั 

นอกจากนี. ภายในสุเหร่าแห่งนี. ยงัมีทีบรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที  1 และครอบครัว สถานทีแห่งนี. จึงถือได้ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมทีทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 



 

 

 

 

 

นาํท่านสู่ ตลาดผา้ไหมเมืองบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาทีตั.งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใต้

ของประเทศตุรกี ซึ งอยูไ่ม่จากทะเลมาร์มามากนกั โดยตลาดแห่งนี.คา้ขายผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุม

ศีรษะลวดลายพื.นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเนืองมาจากตุรกีเป็นประเทศทีมีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึงประเทศ ซึ ง

นอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเสื.อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมทีสดใสนีเองทีทาํใหต้ลาดแห่งนี.กลายเป็นตลาด

ทีสวยงามทีสุด จนครั. งหนึงสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออก

เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์Izmir (ระยะทาง VVI กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ W.DI ชัวโมง)  

คํ"า รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที"    Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัที0สี0ของการเดินทาง       เมืองอิซเมียร-์บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปปิ* ง 

                                      โรงงานทําเครื"องหนงั-ปามคุคาเล่ (ปราสาทปยุฝ้าย)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ งเชือกนัว่าเป็นทีสุดท้ายทีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

สิ.นพระชนมใ์นบา้นหลงันี.  ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชือ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. GHHW-GYDW ไดเ้ขียนบรรยายสถานทีไวใ้นหนังสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตา

ตนเอง เมือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงันี.  จนพบในปี ค.ศ. GYZG ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการ

บูรณะเป็นบา้นอิฐชั.นเดียว ภายในมีรูปปั. นของพระแม่มารี ซึ งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที GF ไดเ้คยเสด็จเยือนทีนี 

บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกนํ. าสามก๊อกทีเชือว่าเป็นก๊อกนํ. าทีมีความศักดิR สิทธิR  แทนความเชื"อในเรื"อง สุขภาพ 

ความรํ"ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกนํ. าเป็น กําแพงอธิษฐาน ซึงมีความเชือวา่หากตอ้งการใหส้ิ" งที"ปรารถนา

เป็นความจริงใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน จากนั.นนาํท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

City of Ephesus อาคารทีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และ

อาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ.นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวิหารแห่งนี. คืออยูใ่นสภาพทีสมบูรณ์มาก จากนั.นปิดทา้ยกนัทีสิงก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในนครเอฟ

ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ งสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นทีนัง สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึ ง

คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั.น สร้างสมยักรีกโบราณ  

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นาํท่านชอ้ปปิ* ง ณ ศนูยผ์ลิตเสื*อหนงัคณุภาพสงู ซึ งตุรกีเป็นประเทศทีผลิตหนงัทีมีคุณภาพทีสุด อีกทั.งยงัผลิตเสื.อ

หนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น  Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื. อสินค้าได้ตาม

อธัยาศยั จากนั.นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่  

Pamukkale (ระยะทางประมาณ DDI กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ V ชัวโมง) คาํวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี 

หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ. าตกหินปูนสีขาวที

เกิดขึ.นจากธารนํ. าใตดิ้นทีมีอุณหภูมิประมาณ VE องศาเซลเซียส ซึ งเป็นทีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน

ปริมาณทีสูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีตั. งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ.นมาเหนือผิวดิน และทาํ

ปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกันเป็นริ.ว เป็นแอ่ง เป็นชั.น ลดหลันกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนั

สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใดเหมือน จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก



 

 

 

 

 

องค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. �9FF นาํท่านชม ปราสาทปุย

ฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ. าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหน้าผาทีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ. า เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและนํ. าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ  

เมฆ หรือปุยฝ้าย นํ. าแร่ทีไหลลงมาแต่ละชั.นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์นํ. าแร่นี. มีอุณหภูมิ

ประมาณ VV-VE องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดืมเพราะเชือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรค

ไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือวา่นํ. าพุร้อนสามารถรักษาโรค

ได ้

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที"    Ninova Hotel 4*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัที0หา้ของการเดินทาง     เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้น-โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทาง WID กิโลเมตร ใชเ้วลานังรถประมาณ E ชัวโมง) เป็นเมืองที นิยมใชเ้ป็น

จุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซึ งเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี 

หรือทียคุนั.นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ. าของประเทศ  

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง DVF กิโลเมตร ใช้เวลานังรถประมาณ V ชัวโมง) ซึ"ง

องค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองทีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก จากนั.นนาํท่านชม 

นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City เกิดจากการขดุเจาะพื.นดินลึกลงไป เพือใชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมือง

ใตดิ้นแห่งนี. มีครบเครืองทุกอย่างทั. งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ. า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี

ฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั.นใหท่้านไดมี้เวลาชอ้ปปิ. ง พิพิธภณัฑพ์รมเปอรเ์ซีย ตน้ตาํรับพรมเปอร์เซียของโลก 

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 H ดาว แทน !! 

วนัที0หกของการเดินทาง       พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า 

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

ค่าขึ*นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐั) เจา้หนา้ทีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพือเปิดประสบการณ์ใหม่ที

ไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรทีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ งเป็นความคิดของชาวคริสตที์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ.าเป็นจาํนวนมากเพือสร้างโบสถ ์และยงั

เป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar 

Church โบสถ์มงักร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ* ล Apple Church  

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 



 

 

 

 

 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ

เขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ทีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia  เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชน

เผา่รุ่นแรกๆทีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี. ) แปลวา่ “ดินแดนมา้พันธ์ุดี” ตั.งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื.นทีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือประมาณ 3 ลา้นปีทีแลว้ เถา้ลาวาทีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวน

มหาศาลกระจายทัวบริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั.นใหม่ขึ.นมาจากนั.นกระแส นํ. า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกิน

แผ่นดินภูเขาไฟไปเรือยๆนับแสนนับลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง 

กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื.นทีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟ

นางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพื้*นที"มหัศจรรยแ์ห่งนี* เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี     แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื.อสินคา้และของที

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า Ankara (ระยะทาง DYH กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ V.WE 

ชัวโมง) ระหว่างทางแวะเทียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านไดถ่้ายภาพทะเลเกลือทีใหญ่

ทีสุดของประเทศตุรกี ซึงเป็นปรากฏการความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคืน ที"     Turist Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี        

วนัที0เจ็ดของการเดินทาง    กรงุอังคาร่า-กรงุอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

                                       ชอ้ปปิ* ง ตลาดสไปซ์-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู Istanbul (ระยะทาง WEI กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ E.DI ชัวโมง)  

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมือง 

จากนั.นนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และ
สองฝังมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี.ทาํหนา้ทีเป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชีย เชือมระหวา่ง ทะเลดํา The Black 

Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั. งสองขา้งทีสวยงาม
ตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเป็นจุดยทุธศาสตร์ทีสาํคญัยิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั.ง
เรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่านี.  ส่งทา้ยครึ งวนัช่วงเชา้ดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิ* ง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

 

 Spice Market หรือตลาดเครืองเทศ ท่านสามารถเลือกซื.อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครืองประดบั ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลืองชือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัวพิทาชิโอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั.นนาํท่านเดินทางถึงสนามบิน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

วนัที0แปดของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.OH ชั"วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง        เดือน พฤษภาคม-ธนัวาคม ���� 

ราคา ��,�  .- บาท  
ตลุาคม  �-��ต.ค./ '-��ต.ค./��-��ต.ค./�(ต.ค.- �พ.ย. 
 �'ต.ค.- *พ.ย. 
 
พฤศจิกายน  �-� พ.ย./ *-�พ.ย./� -�(พ.ย./��-�'พ.ย./�(-�* พ.ย. 
 �'-��พ.ย./�*พ.ย.- �ธ.ค./��พ.ย.- �ธ.ค. 
 

ราคา ��,�  .- บาท  
ธนัวาคม  �- 'ธ.ค./ �- �ธ.ค./ �-� ธ.ค. 
 

พกัหอ้งเดี0ยว เพิ0ม �,   .- บาท 
เนื0องจากราคานี6เป็นราคาโปรโมชั0น จึงไมมี่ราคาสาํหรบัเด็ก 

เนื0องจากราคานี6 เป็นราคาโปรโมชั0น ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านั6น 

ราคานี6เป็นราคาโปรโมชั0น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

ชั.นธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์เริมตน้ทีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเมือทีนัง confirm เท่านั.น) 

**ราคาอาจมีการปรบัขึ6น – ลง ตามราคานํ6ามนัที0ปรบัขึ6นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที0 

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

 

 

 

 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที0ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั.น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํใหน้กัท่องเทียวเปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเทียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตั]วกรุ๊ป หากออกตั]วแลว้ นกัท่องเทียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

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

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

อตัราค่าบรกิารนี6รวมถึง 
ตั]วเครืองบินไป-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.อทีระบุในโปรแกรม, นํ. าดืมบริการบนรถ วนัละ G ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารนี6ไมร่วมถึง 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีไม่ไดร้ะบุ 

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

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 0  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

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

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

 

*** เมื0อท่านชําระมดัจําแลว้ ไม่สามารถคืนเงินมดัจําไดท้กุกรณี *** 

หมายเหต ุ

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิR ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที"มีผูเ้ดินทางตํ"ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่ง

นอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที0มีผ ูเ้ดินทาง ��-�� ท่าน ตอ้งเพิ0มเงินท่านละ *,    บาท  
ในกรณีที0มีผ ูเ้ดินทาง ��-�* ท่าน ตอ้งเพิ0มเงินท่านละ �,    บาท  

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิR ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  

การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั.งนี. จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้

มากทีสุด 

� เนืองจากการท่องเทียวนี. เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิR  ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึ.น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

� ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ. าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิR ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัQวเครื"องบิน 

� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที

สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทียกเลิกการเดินทางถา้ทาง



 

 

 

 

 

บริษทัไดอ้อกตั]วเครืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั.น(ในกรณีทีตั]วเครืองบินสามารถทาํการ 

Refund ไดเ้ท่านั.น) 

� ทีนัง Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามทีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ. าหนักประมาณ DI 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหที้นัง Long Leg นั.นขึ.นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเช็คอินสายการ

บิน ช่วงระยะเวลาทีกาํลงัเช็คอินเท่านั.น 

� ท่านทีจะออกตั]วเครืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั.นๆยืนยนัการ

เดินทางแน่นอนหากท่านออกตั]วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั.นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตั]วเครืองบินภายในประเทศได ้

� เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ.นอยู่

กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ งมกัมีความแตกต่างกนัซึ งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนั

ตามทีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน

เท่านั.น 

� ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ.น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิR ในการปรับเปลียนหรือ

ยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

� เนื องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี ยว Single, ห้องคู่ 

Twin/Double หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั.น 

� มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั.น อาจจะมีความแตกต่างกับมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมทีระบุชือของและระดับ

มาตรฐานของโรงแรมนั. นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเทียวของประเทศตุรกีเท่านั. น ไม่สามารถ

เปรียบเทียบกบัระดบัสากลได ้

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ*นเครื"องบิน 

� กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึ.นเครืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้ กรณุาใสใ่น

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึ.นบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

� วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชันนํ.าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั. งโดยจะอนุญาต

ให้ถือขึ.นเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ.นในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษา

ความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 



 

 

 

 

 

� หากท่านซื.อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเทียวบินจึงสามารถนาํขึ.นเครืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการ

เปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

� สําหรับนํ. าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั.นประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซึ งขึ.นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ. าหนักเพิมเป็นสิทธิR ของสายการบินทีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธไดห้าก นํ. าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ.นเครืองไดต้อ้งมีนํ. าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 

( 9.75นิ.ว ) + ยาว( 21.5นิ.ว ) + สูง ( 18 นิ.ว ) 
 


