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                   รหัสโปรแกรมทัวร์  WOW TURKEY  8D NOV18-TK-W57 

ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน พฤษภำคม-ธันวำคม 2561 

รำคำ 32,900.- บำท  

  

ตุลำคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 
 28ต.ค.-04พ.ย. 
 

พฤศจิกำยน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย. 
 18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค. 

 

รำคำ 33,900.- บำท  

ธันวำคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค. 

 

วันแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 

18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วันท่ีสองของกำรเดินทำง     ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน ้า 

                                        ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช ่

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว    ให้

ท่านได้มีเวลา ท าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลก

เงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี

ค่ายิ่ง จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ที่มาของช่ือสุเหร่าสีน้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้
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กระเบื้องสีน้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนช่ัน ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ  หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ หมำยเหตุ  เนื่องจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี ประกาศปิด

ปรับปรุง สุเหร่าสีน้ าเงิน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นเข้าชม

ความงดงามภายใน สุเหร่านูรุสมานิเย่ Nurousmaniye Mosque แทน 

จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ึงเป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น น าท่าน

สู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 

532 เพื่อเก็บน้ าส าหรับใช้ในพระราชวัง ส ารองไว้ใช้ยามที่ กรงุอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 
น าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซ่ึงสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์
เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้น
เป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร 
ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย น าท่านเข้าชม พระราชวังโดล
มาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทาง
วัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ
ยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน 
ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส 
Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้ว
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
พักค้างคืน ที ่    Ramada Encore Hotel 4*   หรือเทียบเท่า  

วันสำมของกำรเดินทำง    เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซ่ึงห่างจากอิสตันบูล

ประมาณ 235 มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มี

ความส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไป

ยังตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

อาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่ เอดิร์เน  ที่อยู่

ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า 

Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มี

สีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา

อิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่ เคยปกครอง

อาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่ม

ร่ืนไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสี

เขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา ที่มีความ

สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ Haci 

Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้ 

 

กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้า

เขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว 

สถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market  ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ตั้งอยู่ทางภาค

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซ่ึงอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็น

ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซ่ึงนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมีเส้ือผ้าหลากหลาย

แบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ท าให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้ง

หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรน าท่านออก

เดินทางสู ่เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ช่ัวโมง)  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักค้างคืน ที ่   Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี    
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วันท่ีสี่ของกำรเดินทำง       เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง 

                                      โรงงานท้าเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา

อาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอน

นา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย

สถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะ

ค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐช้ันเดียว 

ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้าน

นอกของบ้านมีก๊อกน้ าสามก๊อกที่เช่ือว่าเป็นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ  แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ 

ความร่้ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็น ก้าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากต้องการให้สิ่งที่

ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน้าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน จากนั้นน าท่านชม เมือง

โบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซล

ซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 

Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่ ส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่ สุดในนครเอฟฟิซุส  คือ  โรงละคร Great 

Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น้าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้ง

ยังผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้

ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่  

 

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ค าว่า “ปามุคคา

เล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท 

เป็นน้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่

หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่าง
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ออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง 

เป็นช้ัน ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) 

เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคล้าย

หอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ  

เมฆ หรือปุยฝ้าย น้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน  ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง  ๆ อย่าง

มหัศจรรย์ น้ าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม

เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที ่   Ninova Hotel 4*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี    

วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง     เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบ้าหน้าท้อง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็น

เมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 

ช่ัวโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก 

จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อ

ใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศตัรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทกุอย่างทั้งหอ้งโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้อง

ถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน  ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ง 

พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นต ารับพรมเปอร์เซียของโลก 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จากนั้นน าท่านชม “โชว์ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance Show  ของสาวน้อยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที ่    Uchisar Kaya Cave Hotel    หรือเทียบเท่า สไตล์โรงแรมถ ้า        
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!! หมำยเหตุ ในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วันท่ีหกของกำรเดินทำง       พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า 

05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนนี ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์      

ค่าขึ นบอลลูนประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน  รอรับท่าน เพื่อเปิด

ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็น

จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา

คริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์

แอปเปิ้ล Apple Church  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

แปรสภาพเป็นหุบ เขา  ร่องลึก  เนิน เขา  กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ  ที่ งดงาม  คัปปาโดเกีย 

Cappadocia  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์  (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ ) แปลว่า 

“ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรก ีเป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและ

ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่ว

บริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินช้ันใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกิน

แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไป

ด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจน

ผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื นที่มหัศจรรย์

แห่งนี เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี     แวะชม โรงงานเพชร และ

โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ กรุงอังคา

ร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ช่ัวโมง) ระหว่างทางแวะเที่ยวชม

ความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   รหัสโปรแกรมทัวร์  WOW TURKEY  8D NOV18-TK-W57 

พักค้างคืน ที ่    Turist Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี        

วันท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง    กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

                                       ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ช่ัวโมง)  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย 
เชื่อมระหว่าง ทะเลด้า The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี้ ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการน าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต 

 

 Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็น
ถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

วันท่ีแปดของกำรเดินทำง     สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน พฤษภำคม-ธันวำคม 2561 

รำคำ 32,900.- บำท  

ตุลำคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 
 28ต.ค.-04พ.ย. 
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พฤศจิกำยน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย. 
 18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค. 

 

รำคำ 33,900.- บำท  

ธันวำคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค. 

 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิม 5,000.- บำท 

เนื่องจำกรำคำนี้เปน็รำคำโปรโมชั่น จงึไม่มีรำคำส ำหรับเด็ก 

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่น ต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 

รำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่น ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้

 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นทีท่่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นัง่ confirm เท่านั้น) 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ ำมันท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันท่ี 12 มี.ค. 2561) ** 

 

ข้อแนะน ำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง 
ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้

นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับช้ันท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง 
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ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี) 

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ำกับ 30 USD) 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7  วัน รวมเท่ำกับ  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขกำรจองทัวร ์โปรแกรม ว้ำว ตุรก ี8 วัน (โปรโมชัน่) 

กำรช ำระเงิน งวดท่ี1: ส ำรองที่นั่งมัดจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วันหลังจากท้าการจอง 

งวดท่ี2: ช ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

*** เมื่อท่ำนช ำระมัดจ ำแล้ว ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจ ำได้ทุกกรณ ี*** 

 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที่มีผู้เดินทำง 15-19 ท่ำน ต้องเพิ่มเงินท่ำนละ 4,000 บำท  

ในกรณีที่มีผู้เดินทำง 16-24 ท่ำน ต้องเพิ่มเงินท่ำนละ 3,000 บำท  
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▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

 

ตั๋วเครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

▪ ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง 
Long Leg นั้นขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ช่วงระยะเวลาที่ก าลังเช็คอินเท่านั้น 

▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้น
ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

▪ เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 
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▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว Single, 

ห้องคู่ Twin/Double ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ัน 

▪ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ
ของและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
ตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 


