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ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน มกรำคม-กมุภำพนัธ ์2561 

รำคำ 29,900.- บำท 16-23ม.ค./18-25ม.ค./ 

   22-29ม.ค./14-21ก.พ./16-23ก.พ.  

 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

18.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

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

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีน ้าเงิน-สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย-อ่างเก็บน ้า 

                                        ใตดิ้นเยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

04.00 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    

ใหท่้านไดมี้เวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลก

เงิน เม่ือเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นน าท่านชม สเุหร่าสนี า้เงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้ าท่ี

สลกัอย่างวิจิตร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ น าท่านสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน Yerebatan 

Sarnici สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้ใน

พระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ 
เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช
ประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึน
เป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั น าท่าน
เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ 
 
เจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี 
เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่ค านึงถึงความ
ส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี 
ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคม
ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Encore Hotel 4*   หรือเทียบเท่า  

วนัสำมของกำรเดินทำง    เมืองบูรซ่์า-มสัยดิสีเขยีว-ชอ้ปป้ิงตลาดผา้ไหม-เมืองอิซเมียร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึงห่างจากอิส

ตนับูลประมาณ 235 มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน 

มีความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นเส้นไหมเพ่ือส่งออก

ไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนตเ์พื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

ของอาณาจกัรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิร์เน ท่ีอยู่

ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล  น าท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า 

Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดบัท่ีมี

สีสนัลวดรายท่ีละเอียด และซบัซอ้นอยา่งพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนา

อิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองท่ีในอดีตกษัตริย์ท่ีเคยปกครอง

อาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และนอกจากนั้นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนท่ีสวยงามร่ม

ร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีสีเขียว Green Bursa สุสานสี
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เขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความ

สวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ Haci 

Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้

กระเบ้ืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้า

เขียวเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีท่ีบรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดท่ี 1 และครอบครัว 

สถานท่ีแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านสู่ ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาท่ีตั้งอยู่ทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ซ่ึงอยูไ่ม่จากทะเลมาร์มามากนกั โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑ์

จากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพ้ืนเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตุรกีเป็น

ประเทศท่ีมีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซ่ึงนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเส้ือผา้หลากหลาย

แบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท าให้ตลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนคร้ัง

หน่ึงสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง)  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า    

  

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง       เมืองอิซเมียร-์บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปป้ิง 

                                      โรงงานท าเคร่ืองหนงั-ปามคุคาเล่ (ปราสาทปยุฝ้าย)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารี

มาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้านหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ได้เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี 

บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือใน

เร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่
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หากตอ้งการใหส้ิ่ งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ 

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวหิารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ 

สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสงู  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ 

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ค  าว่า “ปามุค

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

ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึง

เป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ท่ีตั้ง

อยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็น

แอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและ

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก

องค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  น าท่าน

ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ  

เมฆ หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้ นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม  

 

 

เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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พกัคา้งคืน ท่ี    Tripolis Hotel 4*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองคอนยา่-เมืองคปัปาโดเกีย-เมืองใตดิ้น-โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 

3 ชัว่โมง) ซ่ึงองค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ

สวยงามมาก จากนั้ นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะ

พ้ืนดินลึกลงไป เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นใหท่้านได้

มีเวลาชอ้ปป้ิง พิพิธภณัฑพ์รมเปอรเ์ซีย ตน้ต ารับพรมเปอร์เซียของโลก 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

จากนั้นน าท่านชม “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Uchisar Kaya Cave Hotel 5*    หรือเทียบเท่า        

!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง       พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์    

ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรฐั) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิด

ประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ า

เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
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น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า

อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย 

Cappadocia  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า 

“ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

 

และภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถ้าลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะ

กร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 

ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพ

นิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้

พ้ืนท่ีมหัศจรรยแ์ห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี      
แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้าม

อธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.45 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้

ถ่ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏการความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี     Turist Hotel 4*    หรือเทียบเท่า        

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง    กรงุอังคาร่า-กรงุอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

                                       ชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ-์กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัว่โมง)  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้ นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่อง
แคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และ
เอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี
เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง
แคบเหล่าน้ี ส่งท้ายคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice 

Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
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เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็น
ถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางถึงสนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
  
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน มกรำคม-มีนำคม 2561 

รำคำ 29,900.- บำท 16-23ม.ค./18-25ม.ค./ 

   22-29มี.ค./14-21ก.พ./16-23ก.พ.  

 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 5,000.- บำท 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  99,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่านั้น) 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 3 พ.ย. 2560) ** 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
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กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

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

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม วำ้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม วำ้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหต ุ
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 3,000 บำท  

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 16-24 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 2,000 บำท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ 
Long Leg นั้นข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ช่วงระยะเวลาท่ีก าลงัเช็คอินเท่านั้น 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้
 

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 
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 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว Single, 
หอ้งคู่ Twin/Double หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือ
ของและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศ
ตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 


