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 DIRECT TO TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง กันยายน - ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพ – อิสตนับูล 

วนัท่ี 2. อิสตนับูล – องัการา่ - สสุานอตาเติรก์ 
วนัท่ี 3. องัการา่ – คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา่ – นครใตดิ้น – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล ่
วนัท่ี 5. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ - คซูาดาส ึ
วนัท่ี 6. คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มาร ี– เพอรก์ามมั – ชานคัคาเล ่
วนัท่ี 7. ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้  าลอง – อิสตนับูล - แกรนดบ์าซา่ร ์
วนัท่ี 8. พระราชวงัทอปกาปึ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 9. สเุหรา่สีน  า้เงิน – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสาย

การบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 65  

** คณะเดินทางวนัท่ี  29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึงอิสตนับูล เวลา 05.45 น.** 

วันที ่2 อิสตนับูล – อังการ่า - สุสานอตาเตริก์ 
04.10 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตุรกี เมือง
แหง่มนตเ์สนห่ท่ี์ผสมผสานกนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะโรมัน และ
มสัยิดในศิลปะไบเซนไทน ์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็นมัสยิดท่ี

ใหญ่ท่ีสดุแห่งกรุงอังการา่  จากนัน้น าเดินทางสู่สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถาน
และสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้  าในสงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผู ้
กอ่ตัง้สาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี
ดว้ย อนสุรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตุรกีท่ีพิมพ์
ระหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั KAHYA ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง - ชมระบ าหน้าท้อง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารอ่งลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมิูประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองเกอเรเม (Goreme) น าทา่นเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ
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เผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ
อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมือง ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่4 
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑเ์มฟลานา – ปามุคคา
เล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้
บอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ง
ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้) **    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา 

(Mevlana Museum ) หรอืส  านกัลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกัน
วา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมา
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นบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินท่ีมี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแรหิ่นปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และท า
ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเลแ่ละเมือง
เฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 ส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน  ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที ่5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมี
แรธ่าตแุคลเซี่ยมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสขีาวคลา้ยกับสรา้ง
มาจากปุยฝา้ย ซึ่งน า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย ์น า้แรนี่มี้อุณหภูมิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรค
ไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบัน
เมืองปามคุคาเลแ่ละเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
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วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส  าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็น
สถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้
แผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบ่อน า้ท่ีศกั
สทิธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยูใ่นปามุคคาเล ่สถานท่ีส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน า้โรมัน โบสถ์
สมยัไบแซนไทน ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละ
มั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินอ่อน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเท่า     

วันที ่6 
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เพอรก์ามัม –  
ชานัคคาเล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตู

ทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรีย
ไดน้  ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 
30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง
แวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็น
ครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่
จนถึงทุกวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนัจากดา้นนอก น าท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์น
บา้นหลงันี ้ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion 

House ใหท้า่นไดอิ้สระเลอืกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 

30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส  าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกัน



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  6  DIRECT TO TURKEY ตรุกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY TK                                                                    [GQ3IST-TK007] 

 

เมืองของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมัยนัน้มักเลือกท่ีสงู ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็น
ผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุง่เรอืงอยูบ่นท่ีราบเบือ้งลา่งท่ีรายลอ้มป้อมปราการ
เหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ี
ใชง้านตา่งส  าหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่นของเมืองดา้นลา่ง 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขน
ถ่ายสนิคา้จากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคั
คาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมิูรบกลัลโิปล ีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ 
เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหต้รุกีถอนตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า     

วันที ่7 ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลอง – อิสตันบูล - แกรนดบ์าซ่าร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหเ้วลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลอง (Trojan Horse)  ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณริมทะเล อิสระ
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั น าทา่นเดินนั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่อง
แคบ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกัน้ระหวา่งคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีสว่นท่ีอยู่
ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน 
(Aegean) สูเ่มืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส  าคญัอันดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็น
เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท าใหอิ้ส
ตนับูลเป็นเมืองส  าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) 
และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส  าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนัน้ จึง
สง่ผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซ่าร ์

(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ี
กวา่ 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดบั 
พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ่า 

 
 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     
 

วันที ่8 พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสลุต่านแห่ง
ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล  า้คา่
อาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของ
สลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑฮ์า

เยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์จากนัน้น าทา่นสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
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สามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อัน
ขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่9 สุเหร่าสีน า้เงนิ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สนี  า้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยุคไบแซนไทน ์น าท่าน
เข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนี ้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของ
จกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับ
ทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท่ี์ส  าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่าน
จะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดา
เศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

17.00 น. น าเดินทางสูส่นามบินอิสตันบูล 

20.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK 64 

** คณะเดินทางวนัท่ี  29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น.** 
 

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
09.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

*****************************************************************************************************  
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อัตราค่าบริการ DIRECT TO TURKEY 
ตุรก ี10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

24 ก.ย.-03 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 5,900.- 

01-10 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

29 ต.ค.-07 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

03-12 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

10-19 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

15-24 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

22-31 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 19,900.- 9,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมต่้องท าวีซ่าตรุกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ

อนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่
เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง

สายการบนิก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลลา่สหรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้ง
น าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว เ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
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