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ราคา 49,900 บาท 

บินตรงจากสุวรรณภูมิ สู่ ประเทศตุรกี  ชมม้าไม้จ าลองที่เมืองทรอย  
ชมต้นก าเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 

ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) 
ชมพพิธิภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum)  

ชมของล า้ค่าในพระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ 
Option เสริม ขึน้บอลลูนชมภูมทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานตุรก ี 5 คนื        ราคารวมบินภายใน 1 ขา 
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ทัวร์ตุรกี เดินทางวนัที่ 14 – 21 เมษายน 2561 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ  

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู เคาน์เตอร์ S ของสาย
การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก  

22.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65   

วันที่สองของการเดินทาง     เคย์เซอร์ร่ี – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง  

05.50 น. เดินทางถึงเมืองอิสตนับูล  
07.35 น. ออกเดินทางต่อ สู่เมืองเคยเ์ซอร่ี (Kayser) โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบนิที่ TK 2010  
09.00 น. เดินทางถึงสนามบินเคยเ์ซอร่ี จากนั้นเดินทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมภีูมิ

ประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเร่ือยๆ 
ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศ
ท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และ
ไดรั้บการแต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ
ตุรกี  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซ่ึงเป็นท่ีหลบซ่อนจาก
การรุกรานของขา้ศึกพร้อมทั้งยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้น
พร้อมสรรพ  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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น าคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-
Air Museum) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ  ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ
รุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงานทอพรม 
(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้
เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั     

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองต่างๆ ของตุรกีอนัลือช่ือท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม RAMADA CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง     คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**ส ำหรับท่ำนใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย จะต้องออกจำกโรงแรม 05.00 
น. ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมมุหน่ึงท่ีหำชมได้ยำก ใช้เวลำอยู่บนบอลลนูประมำณ 
1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา US 200 ต่อ 1 ท่าน)** จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 
รวมทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสอง
ขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี     
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ระหว่างทางแวะชม  “คาราวานสไลน์”  ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 
ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครัว หอ้งน ้ า 
และหอ้งนอน น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือส านกัลมวน เร่ิมก่อตั้ง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่า ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม 
หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐาน
อยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชม.) เป็นเมืองแห่งน ้ าตก

หินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน 
(แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไป
ทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น 
ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้ าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ีของการเดทาง  ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจากน ้ าแร่ร้อนท่ีมีแร่
ธาตุแคลเซ่ียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้ าตก มีสีขาวคลา้ย
กบัสร้างมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่ง
สวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยม
ไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิต
สูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้จึงได้
สร้างเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  น าท่านชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ี
บ าบดัโรค ก่อตั้งโดยกษตัริยย์เูมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมี
แผน่ดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็น
บ่อน ้ าท่ีศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูใ่นโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุ
คาเล โรงอาบน ้ าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ จากนั้นออกเดินทางไปยงั เมอืงคูซาดาสึ (Kusadasi) 
อนัเป็นท่ีตั้งของเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษา ไวเ้ป็นอยา่งดี ท่ีสุด
เมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองข้ึนท่ีน่ี เม่ือ
ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซีย และกษตัริยอ์เลก็ซาน
เดอร์มหาราช  ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอเฟซุส” ข้ึนเป็นเมืองหลวง
ต่างจงัหวดัของโรมนั  เราไดเ้ดินบนถนนหินอ่อนผา่นใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทาง เต็มไปดว้ย
ส่ิงก่อสร้างท่ีปรักหกัพงัเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นวดัต่างๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจง้ท่ี
สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี  มีคอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกล
เซียส มาแสดง    

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิง่ใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า 

“มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปู
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ดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง โดย
บริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจ าลอง ส่วนของจริง
นกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวยีนนา  

 
 
 
 
 
 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัข้ึนไป ปัจจุบนัยงั
สามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นคร้ังคราว หอ้งอาบน ้ าแบบโรมนั
โบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถ์
นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่
ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั น าท่านเขา้ชม บ้านของพระแม่มารี (House of vergin 
mary) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถกูคน้พบอยา่ง
ปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 
ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนั้นน าท่านเยีย่มชม โรงงานหนังช้ันน า Leather Fashion House 
โรงงานผลิตเส้ือหนงัคุณภาพดี ใหท่้านมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์ส้ือหนงั ตามอธัยาศยั  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง   คูซาดาซึ – เพอร์กามัม– ทรอย – ชานัคคาเล 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเพอร์กามมั (Pergamon) ตั้งอยูใ่นบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียน
ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้ าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวก
เฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  
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วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนท่ีสูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัร
กรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และ
กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการ
เหล่าน้ี โดยเมืองดา้นบน (upper town) จะเป็นพ้ืนท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พระราชวงั
และพ้ืนท่ีใชง้านต่างส าหรับกษตัริยแ์ละชนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยูใ่น
ส่วนของเมืองดา้นล่าง 

เที่ยง รับประทานอาหารกเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
น าท่านชม เมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยูใ่นเมืองชานคัคาเล ซ่ึงเป็นเมืองศนูยก์ลางการ
ท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดย
นกัโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผงัเมืองทรอยท่ีถกูสร้างซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก  าแพง 
ประตู และมา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบ
โบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กบัม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
(Trojan Horse) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชานคัคาเล(Canakkale) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางการคา้
ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยโุรป นบัตั้งแต่สุลต่านอาห์เมด็ท่ี 2 ไดส้ร้าง
ป้อมปราการข้ึนท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบ
ใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม KOLIN หรือเทียบเท่า 
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วันที่หกของการเดินทาง ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือ
ช่องแคบบอสฟอรัส 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมอืงส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโน
เปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึง
ท าใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace 
ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผา่
จ  านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-
1856 ยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสุดหรูหราอลงัการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบนั
ถึงประมาณพนัลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรป
กบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนกัถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน และ
พรมทอผนืท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือม
ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 32 
กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของ
ทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั
ยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไมว่่าจะ
เป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่าน
สามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแหง้อนัข้ึนช่ือของตุรกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
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น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง      ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – พระราชวัง
ทอปกาปึ – เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป  - สนามบิน     

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมบริเวณ จตุัรัสสุลต่านอาห์เหมด็ (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโป
โดม (Hippodrome) ตั้งอยูห่นา้สุเหร่าสีน ้ าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซน
ไทน์ น าท่านชม สุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue Mosque) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่ง
หน่ึง  ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน และถกูสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี
ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหมต็ท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสร้างทั้งหมด  7 
ปี จากนั้นชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภณัฑฮ์าเยยี
โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถกู
เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และ ถือเป็น 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเด่นอยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่ง
ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพธิภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหา
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สมบติัอนัล  ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภำยในพระรำชวังมีกำรปิดปรับปรุงบำงส่วน อำจจะท ำให้ไม่
สำมำรถเข้ำชมได้ท้ังหมด) จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) 
หรือ แกรนดบ์าซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างคร้ังแรกในสมยัสุลต่านเมห์เมด็ท่ี 2 เม่ือปี 
ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพดั 
ตั้งแต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง 
สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงตั้งราคา
สินคา้เอาไวค่้อนขา้งสูง ควรต่อรองราคาใหม้าก  

  

 

 

 

 

**คณะเดินทำงในเดือน เมษำยน จะพำท่ำนเข้ำชมสวนดอกทิวลิป โดยยกเลิกกำรไป ตลำดในร่ม 
(Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บำซำร์ (Grand Bazaar)** น าเขา้ชมสวนอเีมอร์
กนั (Emirgan Park) สวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของตุรกี สวนสาธารณะแห่งน้ีจะ
ใชเ้ป็น สถานท่ีจดังาน เทศกาลดอกทิวลปิ Tulip Festival 2018 ในเดือนเมษายน ของทุกปี โดย
ประเทศตุรกี เป็นตน้ก าเนิดของดอกทิวลิป ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี 
หลายสายพนัธุ ์นบัเป็นลา้น ๆ ดอก ตามอธัยาศยั และ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสี 
ท่ีท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อก
นานาพนัธุท่ี์บานสะพร่ังอยูใ่นสวนสวย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล เพื่อท าการเช็คอินเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64  

วันท่ีแปดของการเดินทาง        อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 

09.45 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************************ 
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ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีที่เมอืงน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้า
พกัเมืองที่ใกล้เคยีงแทน โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ขอ้แลว้ 
6. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง

มฉิะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั** 
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อตัราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ 14 – 21 เมษายน 2561 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ืนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภำพ 
สำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ ** 

8.  มคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั) 49,900 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 5,500 

**ทัวร์นีไ้ม่มีรำคำเดก็ เดก็ช ำระเท่ำกับผู้ใหญ่** 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวซ่ีา 

** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ  ่ากว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, 

ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น, พนกังานขบัรถ  (เท่ากบั 30 USD หรือ 1000 บาท) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (เท่ากบั 24 USD หรือ 800 บาท) 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง ที่นัง่จะยนืยนัเมือ่ได้รับเงนิมดัจ าแล้ว

เท่านั้น 
2. เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทางหาก

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ  าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์โดยอตัโนมตั ิ
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา 
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30 - 44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16 - 29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะ
ท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 

8. กรณแีจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด    
9. กรณผีู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั  
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2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกั
เนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพกัไดเ้พียงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพกัในเมืองอ่ืน
แทน 
 

 

 

 

 


