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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมิู)-บาหเ์รน-มสัยดิAl Fateh-ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al-Bahrain-ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al 

Bahrain)-ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ

สายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เพือ่ความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฏของสายการบนิGULF AIR ใหท่้านจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชุด 

ส าหรบัพกัคา้งคนืที่บาหเ์รน  เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะท าการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศตรุก ี

 

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซ ัน่  กอ่นท าการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

 

11.00/11.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF153 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ี

14.35 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า

ท่านชม มสัยิด Al Fateh หน่ึงในมสัยิดที่ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถูกต ัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้ง

เมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิที่ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิที่รวบรวม

มาจากท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท  าจากอินเดีย 

ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยดิแห่งน้ียงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุ

แห่งชาติอีกดว้ย***ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีที่มีการท าพธีิทางศาสนา หรือมีประกาศหา้มเขา้ชม

ภายในมสัยดิ เป็นการถา่ยรูปชมรอบมสัยิดดา้นนอกแทน***  

จากนัน้เราจะพาท่านไปสมัผสัเรื่องราวประวตัิศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้กักนั

อีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกัโบราณคดีคาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสต

ศกัราช ซึ่งในอดีตมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ป้อมปราการส าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ๆ ชาวสุ

เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนดัพบเพื่อเขา้ถงึพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งน้ีท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน

การก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที่แมแ้ต่นกัโบราณคดีก็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได ้ 

อีกท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 

จากนัน้น าท่านสู่ ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รน

เพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น  สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 

และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลีย่นใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนัน้ เราจะพา
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ท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง

เมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิชีีวิตของชาวเมอืง ซึ่งที่น่ีท่านจะไดส้มัผสักบัวถิีชีวติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปป้ิง

ของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชิมที่ไหนไม่ไดใ้นโลกน้ี นอกจากที่น่ี

เท่านัน้!! 

  ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Juffair Gate Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง ผ่านชม Bahrain World Trade Center-สนามบนิบาหเ์รน-ตุรก-ีอสิตนับูล-ชานัคคาเล่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเกบ็สมัภาระเช็ตเอา้ท ์

จากนัน้น าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปดา้นนอก ตกึ Bahrain World Trade Center ศูนยก์ลางทางการเงนิของบาหเ์รนตึกคู่

ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศบาหเ์รน ดว้ยระยะความสูงกว่า 240 เมตร  ซึง่เป็นตกึที่เกิดจากการร่วมมอืของสถาปนิกจากท ัว่โลก และ

ทีส่  าคญัมนัยงัเป็นตกึแรกในโลกทีม่กีารน าเทคโนโลยกีงัหนัเชื่อมต่อเขา้กบัตวัอาคารอีกดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน เพือ่น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมือง อสิตนับูล ประเทศตรุก ี

10.00 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF43 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท ี

13.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเตริก์ ประเทศตรุก ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ช ัว่โมง) ระหว่างทางท่าน

จะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงามของขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล จากนัน้น าท่านนัง่เรอืเฟอรร์ี่ขา้มฟากสู่เมอืงชานคัคาเล ่

ผ่านช่องแคบดารด์ะแนลล ์(Dardanelles) 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Iris Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม เมืองโบราณทรอย-มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย-เมืองโบราณเปอรก์ามมั-วหิารอะโครโปลสิ-วหิารโอลมิเปียนเซอสุ-โรงละครอะโครโป

ลสิ-วหิารเอสเคลปิออน-เมืองคูซาดาซึ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองที่ถูกสรา้งขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แลว้ น าท่านชม เมืองโบราณทรอย (Troy 

Ancient City) ดนิแดนสงครามอนัเลือ่งลอื ทีโ่อเมอรไ์ดเ้รียบเรียงไวใ้นมหากาพยอ์เีลยีดและโอดิสชี ทีถ่กูท าลายจนวอดวาย

จากกองทพักรีก เวลาผ่านไปกว่า 3,000 ปี จึงไดม้กีารขดุคน้ซากเมอืงโบราณทรอยโดยนกัโบราณคดีชาวเยอรมนัชื่อเฮนริค 

ชไลแมนน ์ในปี 1870 ปจัจุบนัเหลอืเพียงซากที่ทบัถมซอ้นกนัถึง 9 ช ัน้ และอนุสรณ์อนัยิ่งใหญ่อย่างมา้ไมจ้  าลองแห่งเมอืง
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ทรอย ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่

ระลึก กบั มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี่มีชื่อเสียงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์

ภาพยนตรเ์รื่อง ทรอย (Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยันัน้ ทีช่าวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอย

เพือ่เป็นของก านลั แต่ไดแ้อบบรรจคุนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้เมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย 

ซึ่งเปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมอืงเปอรก์ามมั 

Pergamum 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เมืองโบราณเปอรก์ามมั (Pergamum) เป็นเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก บริเวณอะ

นาโตเลยีห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมสีถานที่ส  าคญั ไดแ้ก่ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นที่

ขนานนามถงึประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค ์อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีสู่ง ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ ัง้ถิ่นฐานในสมยันัน้มกัเลอืกที่สูง ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหน่ึงเป็นผาชนั 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายลอ้มป้อมปร าการเหล่าน้ี ชม วิหาร

โอลิมเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจัจุบนัน้ีเหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ ชม โรงละครอะโครโป

ลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชนัที่สุดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลที่สวยงามที่สุด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10 ,000 คน ชม 

วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื้องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ ใหท่้าน

ไดถ้่ายภาพกบัโบราณสถานที่มคีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเติรก์ในสมยัโบราณ ใหท่้านไดถ้่ายภาพเก็บ

ไวเ้ป็นที่ระลกึไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.20 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงท่าทีส่  าคญัทางการคา้อกีเมอืงหน่ึงของตรุกี      

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Royal Palace Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ บา้นพระแม่มาร-ีเมืองโบราณเอฟฟิซสุ-หอ้งสมดุของเซลซสุ-วิหารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน-โรงละครโบราณ-ศูนย์

ผลติเครือ่งหนงั-ปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝ้าย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ้นพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบโดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 

Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนงัสอือย่างละเอียดราวกบัเหน็ดว้ยตาตนเอง ปจัจบุนับา้น

พระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐช ัน้เดียว ภายในมรูีปปัน้ของพระแม่มารี ซึ่งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท์ี่ 6 ไดเ้คย

เสดจ็เยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน า้สามกอ๊ก ทีเ่ชื่อว่าเป็นกอ๊กน า้ทีม่คีวามศกัดิ์สทิธิ์ในเรื่อง สุขภาพ ความร า่รวย 
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และความรกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก าแพงอธิษฐาน เชื่อว่าหากตอ้งการใหส้ิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้

น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณที่มีการ

บ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมอืงหน่ึง เคยเป็นที่อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเขา้มาปกัหลกัสรา้งเมอืงซึ่งรุ่งเรืองขึ้นใน

ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที่เป็นสญัลกัษณ์ของ 

นครเอฟฟิซุส ไดแ้ก่ หอ้งสมดุของเซลซุส (Library of Celsus) และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน 

(Temple of Hadrian) สรา้งขึ้นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก 

จากนัน้ปิดทา้ยกนัที่สิ่งก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปใน

ไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ ัง่เป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผูุช้มไดก้ว่า 30,000 คน สรา้งในสมยักรกีโบราณ แต่ชาวโรมนัมาปรบัปรุง

ใหย้ิ่งใหญ่มากขึ้น ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปจัจุบนัน้ี จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง (Leather 

Factory)  ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนงัทีม่คุีณภาพที่สุดเป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครื่องหนงัคุณภาพสูงที่สุดอนัดบัตน้ๆ

ของโลก อีกท ัง้ยงัผลติเสื้อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระใหท่้านเลอืกซื้อ

สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ช ัว่โมง) เมอืงที่มนี า้พเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา  

จนเกดิผลกึกึ่งสถาปตัยกรรมสขีาวขึ้นสวยงามแปลกตา น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ค าว่า “ปามคุคาเล”่ ในภาษา

ตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน า้ตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึ้นจาก

ธารน า้ใตด้ินที่มอีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มแีร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก 

ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิิริยาจบัตวัแขง็เกาะ

กนัเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นช ัน้ลดหล ัน่กนัไปตามภูมปิระเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ  อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมอืนในโลก จนท าให ้ปามคุคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย เมอืงแห่งน า้พเุกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้ง

ใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน า้ เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย 

น า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละช ัน้จะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์น า้แร่น้ีมอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามคุีณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ

ดนัโลหติสูง โรคทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั Ninova Thermal Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่หา้ ปามคุคาเล-่เมืองคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า-เมอืงคปัปาโดเกยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงที ่นิยม

ใชเ้ป็นจุดพกัของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเตริก์ใน

ตรุก ีหรอืทียุ่คนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่น า้ของประเทศ ระหว่างทาง น าท่านชม ที่พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีน่กับวชในศาสนาอสิลามท าสมาธิ โดยการเดนิหมนุ

เป็นวงกลมขณะฟงัเสยีงขลุย่ ก่อนไปท าการหมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่ี

สมาธมิากตวัจะลอยขึ้นเมือ่หมนุไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม ส่วนหน่ึงของ

พพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม 

สานุศิษย ์บดิา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 236 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ช ัว่โมง) 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมอืงประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุกี 

ทีพ่กั Mustafa Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก เมืองคปัปาโดเกยี-นครใตด้ินไคมคัล-ีเกอเรเม-่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา-โบสถม์งักร-โบสถ์

แอปเป้ิล-หบุเขาอซุิซาร-์โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิก-โรงงานเครื่องประดบั-องัการา่ 

** ท่านที่สนใจนัง่บอลลูนแนะน ารายการเที่ยวเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพเิศษ 

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึ้นบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปั

ปาโดเกยี ในอกีมมุหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 

1 ช ัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกนัอบุตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่อง

ร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 

** ค าแนะน า ** 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึ่งช ัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบตัง้แต่

ก่อนวนัเดนิทาง (ต ัง้แต่อยู่ประเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
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- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรือ ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสยีหายไม่ว่ากรณี

ใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบทุกกรณี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัล ี(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกดิจากการขดุเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 

กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นที่หลบภยัจาก เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากชาวโรมนั ทีต่อ้งการท าลายลา้งพวกนบัถอืศาสนาคริสต ์นครไคมคัลี

มชี ัน้ลา่งที่ลกึทีสุ่ดลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบเครื่องทกุอย่างท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร 

หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโต

เลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเม่ต ัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ทีช่าวครสิเตยีนยุค

แรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไลท่  ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนา

ของจกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณน้ี เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม 

และ การผลติเครื่องเซรามกิล  า้ค่าแห่งหน่ึงทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลกน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Open 

Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1985 เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ.9 ซึง่เป็นความคิดของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาคริสตน์ าท่านชม โบสถ ์

เซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) ,โบสถม์งักร (Snake Church) และ โบสถแ์อปเป้ิล (Apple Church) น าท่าน

เดนิทางสู่ หบุเขาอซุิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่หุบเขาดงักล่าวมรูีพรุน มี

รอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบท ัว่ท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คือ บรเิวณ

ทีสู่งที่สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้  าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่อง

ขา้ศึกยามมภียัอกีดว้ย น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนที่มภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรย์

แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ดงาม ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุกี เป็นพื้นที่เกดิจาก

การระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาลกระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ัน้ใหม่ขึ้นมาจากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกร่อนกนิ

แผ่นดนิภเูขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปลอ่ง 

กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นทีเ่รยีกขานกนัว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ในปี

ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นทีม่หศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  จากนัน้

อสิระใหท่้านไดถ้่ายภาพบา้นพื้นเมอืงทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่ จากนัน้ใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , 

โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท่้านไดช้มการสาธิตกรรมวธิี

การผลติสนิคา้พื้นเมอืงทีม่คุีณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั น าท่านเดนิทาง

สู่ กรุงองัการ่า Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
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ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั Sergan Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

 

วนัที่เจด็ องัการา่-Kocatepe Mosque-สุสานอตาเติรก์-อสิตนับูล-Vefa Bazaar-รา้นขนมเตอรก์สิ-Taksim Square 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 กรุงองัการาถอืว่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอิสตนับูล (Istanbul) กรุงองัการาเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

ผูน้ าประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรอื Atatürk’s headquarters ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1920 

และไดก่้อตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตุรกนีบัต ัง้แต่การก่อตัง้ประเทศในปี ค.ศ. 1923 แทนเมอืงอสิตนับูลหลงัจากการ

ลม่สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มากรุงองัการากก็ลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์

การศึกษา และอตุสาหกรรมทีส่  าคญัของตุรกี น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก Kocatepe Mosque เป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุด

ในกรุงองัการา ภายในจคุนไดถ้งึ 24,000 คน สรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1967-1987 เป็นแลนดม์ารค์ทีส่  าคญัที่สามารถมองเหน็

ไดใ้นทุกทศิทางในกรุงองัการา สถาปตัยกรรมเป็นแบบ Neo-classical Ottoman หลงัคาเป็นรูปโดมมคีวามสูง 48.5 เมตร 

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25.5 เมตร มหีอ Minaret จ านวน 4 หอ ตัง้อยู่ท ัง้ 4 มมุของสุเหร่า ความสูงของหอ Minaret แต่ละอนัมี

ความสูงถงึ 88 เมตร น าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกีหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูก่้อต ัง้สาธารณรฐัตรุกแีละ

ประธานาธิบดคีนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดคีนที่ 2 ของตุรก ีสุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวตรุก ีสรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มคีวามส าคญักบัประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบนัทกึลงธนบตัรลร่ีาตรุกี ทีพ่มิพ์

ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมรูีปสุสานอตาเติรก์แห่งน้ีเป็นสญัลกัษณใ์นธนบตัรอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ช ัว่โมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าทุกท่านชม Vefa Bazaar ตลาดในย่านเมอืงเก่า ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระซื้อ Turkish Delight ที่ขนมขึ้นชื่อของตุรกี 

และอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Apple tea เครื่องเทศ หรือถ ัว่ต่างๆ หลงัจากนัน้น าทุกท่านเดินชม Taksim Square ถนน

ใจกลางเมอืงอสิตนับูลทีไ่ดค้รกึครื้นไปดว้ยรา้นรวงต่างๆมากมาย 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั Golden Way Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่แปด ฮปิโปโดรม-สเุหรา่สนี ้าเงนิ-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปี-ตลาดสไปซม์ารเ์กต็ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) สิง่ก่อสรา้งจากสมยักรีกซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศึก (Chariot 

Racing) มเีสาโอเบลสิคซ์ึง่เหลอืแค่ส่วนปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนัน้กย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะท ัง้เสามงีานแกะสลกั

อนัมคีวามหมายและมค่ีายิง่ น าท่านเขา้ชม สุเหร่าสนี ้ าเงนิ (Blue Mosque) หรอื ชื่อเดมิคือ สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที่ 1 

(Sultan Ahmed Mosque) ที่มาของชื่อสุเหร่าสนี า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสนี า้เงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท  าเป็นลาย

ดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกหุลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลา

ทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีน่ครเมกกะ สุเหร่าน้ีสรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

อาหเ์หมด็สิ้นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) ภายในมทีี่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มี

หนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝ่งัศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่  านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชนท ัว่ไป เช่น หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน า้ ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

การเขา้ชมสุเหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และ

กรุณาท ากริยิาใหส้  ารวม จากนัน้น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) ปจัจบุนัเป็นที่ประชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค า้ที่

สลกัอย่างวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ จากนัน้น าท่านเขา้ชม อโุมงคเ์กบ็น ้ าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici) สรา้ง

ขึ้นในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน า้ส  าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรุงอสิตนับูลถูก

ขา้ศึกปิดลอ้มเมอืง มคีวามกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค า้หลงัคา 336 ตน้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที่ 2 หรอื เมหเ์มตผูพ้ชิติ ภายหลงัทีท่รงตี

กรุงคอนสแตนตโินเปิล หรอื อสิตนับูลในปจัจบุนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะใหเ้มอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร

ออตโตมนั จงึโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวงัน้ีขึ้นเป็นที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กนิเน้ือที่

เกอืบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝัง่ทะเลมารม์าร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติทีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล  า้ค่า อาทเิช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจนี 

หยก มรกต ทบัทมิ และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต็ Spice Market หรอื

ตลาดเครื่องเทศ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ 

รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชื่อของตรุกี 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั Golden Way Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เกา้ ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่-อสิตนับูล-บาหเ์รน-ประเทศไทย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) จดุที่บรรจบกนัของทวปียุโรปและเอเชยี ซึง่ท  าใหป้ระเทศตรุกไีดร้บั

สมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญัเน่ืองจากเป็น เสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชื่อมทะเล
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ด าเขา้กบัทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้หน็ป้อมปืนที่ต ัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle 

โดยจดุชมววิที่ส  าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชื่อมใหร้ถยนต ์สามารถวิง่ขา้มฝัง่ยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.

1973 มคีวามยาวท ัง้สิ้น 1,560 เมตร และได ้กลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยันัน้ (ปจัจบุนัตกไปอยู่

อนัดบัที ่21) ขณะทีล่อ่งเรอืใหท่้านไดช้มทวิทศันท์ ัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรสั ยงัเป็นจดุ

ยุทธศาสตรท์ีส่  าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) 

สรา้งโดยสุลต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ

เจรญิอย่างสูงสุดท ัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจกัรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้สิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ

ยุโรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถงึความสิ้นเปลอืงใด ๆ ท ัง้สิ้น ภายนอกประกอบดว้ยสวน

ไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึง่อยู่เหนืออ่าวเลก็ ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และ

ฮาเรม็ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนกั 4.5 ตนั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศ

ยานนานาชาตอิตาเตริก์ น าท่านเชค็อนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลีย่นเที่ยวบนิที่ประเทศบาหเ์รน 

14.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF044 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง 45 นาท ี

19.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท่้านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางต่อไปยงัประเทศ

ไทย 

22.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมิู) ประเทศไทย โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF152 (บรกิาร

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ี

 

วนัที่สบิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย(สนามบินสวุรรณภมูิ) 

08.55/09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

 

ตรุก+ีบาหเ์รน เที่ยวฟิน สดุคุม้ เที่ยวสองประเทศ 10 วนั 8 คืน - GF 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

01-10 พ.ค. 62 34,992 34,992 33,992 14,992 8,900 

15-24 พ.ค. 62 34,992 34,992 33,992 14,992 8,900 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 8 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. ท่านละ 1 ช้ิน 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ี่มีอายุเกนิ 85 ปี (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิ่มข้ึน 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 72 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
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2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ

ยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 21 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยึดถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบนิน้ี ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านั้น ไม่สามารถเดินทางกอ่นและกลบัหลงัได ้หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนั้นๆ 
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9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15-19 

ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 4,000 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 20-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท และในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 25-29 

ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดมี้ส่วนรูเ้หน็ เกีย่วขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมที่เกดิข้ึนทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
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22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

23. ระดบัของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดบัของ

โรงแรมที่ระบนุั้นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเที่ยวประเทศตุรก ี

 


