
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11745 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง        07-16 เมษำยน 2562   

 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภูมิ 

23.00 น. พบกนัที่ เคาน์เตอร์เชค็อิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัท่ีสองของกำรเดินทำง สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดฮา-เมืองอาดาน่า-เมืองคปัปาโดเกยี 

02.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways              เที่ยวบินที่ QR 837 

05.45 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

07.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า โดยสายการบิน Qatar Airways               เที่ยวบินที่ QR 438  

11.25 น.  เดินทางถึง สนามบิน เมืองอาดานา Adana หลงัขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านสู่ที่ภตัตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia ระหว่างการเดินทางจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติ เทือกเขา ไร่น่า ปศุสัตว์ ต่าง ๆ จนกระทัง่ถึงโรงแรม น าท่านเข้า

เชค็อินที่โรงแรม เพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ที่     Uchisa Kaya Cave Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมถ ้า 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    พิพิธภัณฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-นครใตดิ้น-เมืองคอนยา่ 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทัวรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE


 (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 230 ดอลล่า

สหรัฐ ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีช าระด้วยบัตร

เครดิต) เจา้หนา้ที่บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด  
 (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทัวรข์ึ้นบอลลนู อิสระพักผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ  ้า

เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church 

และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี  Underground City of Derinkuyu or Kaymakli       

เกิดจากการขดุเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี

ชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย  

 

Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 

และเสารูปทรง  ต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลว่า 

ดินแดนมา้พันธุ์ดี ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะ

กร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่า

พิศวง ที่เตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนใน

เทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศ

ใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี

จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระเลือกซ้ือสินคา้และของท่ี

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 236 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมืองที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนา

โตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พกัคา้งคืน ที่     Bayir Diamond Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   เมืองคอนยา่-เมืองอันตาเลีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึง



เมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บน

ท่ีราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนลว้นให้

การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก

ระหว่างทางน าท่านแวะชม  เมืองแอสเพนโดส Aspendos ทีอ่ยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร น าท่าน

ชม โรงละครท่ีมีความยิง่ใหญ่ Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถ

จุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท์ ท่ีมี

หอ้งส าหรับนกัแสดงเพื่อไวเ้ปลี่ยนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซ้ายและดา้นขวายงัมีทางท่ียื่น

ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ีสามารถจุ

ไดป้ระมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพที่แกะสลกัอย่าง

งดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอื่น ๆ เช่น เสาท่ีถูก

ตกแต่งอยา่งสวยงามที่อยูบ่นทางเดิน สถานที่ท  าการคา้ขาย 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟต ์

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรีย์โบราณ 

รวมถึงก  าแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยที่มี 

ความส าคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีน ้าตาลอ่อนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเที่ยวที่ส าคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นน าท่าน

สู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจักรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จ านวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม 

ท่าเรือโบราณ Old Habour ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส าคญั

ส าหรับนกัท่องเที่ยวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว  ้จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเ์น่ียน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า

แห่งตรุกี” ใหท้่านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือที่ตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่าน

ลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และที่พลาดไม่ไดเ้รือ

จะพาท่านล่องไปชมน ้าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้ า นับว่าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณ์ที่นกัท่องเที่ยวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พกัคา้งคืน ที่     Basaran Business Hotel  5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   เมืองอนัตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหน่ึงเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความ

สนใจเป็นจ านวนมาก ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   

ค  าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ 



Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 

องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจาก

ภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตวั

แขง็เกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนั

สวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดร้ับการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 

1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน  
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟต ์

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้ง

ใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ 

เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์

น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี

คุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที่        Pam Thermal  Hotel 5*      หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี          

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   ปามุคคาเล-่คูซาดาซึ-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi น าท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of 

Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบา้งหลงัน้ี ถูก

ค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ  แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียด

ราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 

1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง

พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี 

มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความ

ร ่ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ี

ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐานในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการใหเ้ป็น 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่ง

เอเชียของอาณาจักรโรมนั ชม อาคารที่เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส 

Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 

Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์

มาก จากนั้ นปิดท้ายกันท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great 

Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง สามารถจุคนไดถ้ึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 



ใน 10 ของประชากรในยุคนั้ น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน     

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที่        Grand Belish Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี            

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   คูซาดาซึ-เปอรก์ามัม-ชานคัคาเล่-ชมมา้ไมเ้มืองทรอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคัญ 

ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ที่สวยงามของขนุเขาสลบักบัทุ่งปศุสัตว ์
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดน

ในเทพนิยายมี โรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถ้ึง10,000 คน ให้ท่านไดถ้่ายภาพกบัโบราณ

สถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเกบ็ 

 

ไวใ้นความทรงจ า น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Chanakkale ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย 

Wooden Horse of Troy อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้น สร้าง

ข้ึน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอ์ีเลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที่        Kolin Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี             

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง ชานคัคาเล-่อิสตันบูล-พระราชทอปกาปึ-ชอ้ปป้ิง สไปซ ์มารเ์กต็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร่ี์ ขา้มช่องแคบดาดาเน่ียล  (ใชเ้วลานั่งเรือเฟอร์ร่ี ประมาณ 45 นาที) 

จากนั้นน าท่านัง่รถโคช้คนัเดิมมุ่งหนา้สู่ กรงุอิสตันบูล Istanbul  

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ  Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวงัทอปกาปึ  ห้องที่โด่งดงัและเป็นที่

สนใจคือห้องท้องพระคลังอนัเป็นที่เก็บสมบติั และวัตถุล  ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้ม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่ส าคญั ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ 

ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือ
ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องช่ือของ

ตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที ่   Gonen Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี       

     

 

 



วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง     อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสนี ้าเงิน-สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

อโุมงคเ์กบ็น ้าใตดิ้น เยเรบาตัน-พระราชวงัโดลมาบาเช่-ล่องเราช่องแคบบอสฟอรสั 

กรงุโดฮา-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นกย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นน าท่านชม สเุหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีน ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 

เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาที่จะตอ้งท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที่

ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้าท่ี

สลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน Yerebatan 

Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้ใน

พระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที่ กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที่สะทอ้นให้เห็น

ถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 

12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึง

ความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ  

ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคม

ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบ

บอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความ

สวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The 

Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้ม

ทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการ

ป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี  

16:00 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรงุเทพมหานคร  

19:45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways             เที่ยวบินที่ QR 246  

23:50 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

02.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways              เที่ยวบินที่ QR 836  

12.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***           End of Service          *** 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

เดินทำง 07-16 เมษำยน 2562 

 
 

 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำส ำหรบัเด็ก 

พกัหอ้งเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงิน 12,000.- บำท 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเทำ่นัน้ (คิด ณ วนัท่ี 1 ก.พ. 2562) ** 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว Qatar Airways     (น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกนิ 30 ก.ก./ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกนิ 85 ปี) 

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

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที่ไกดค์นไทย อ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 8 วนั รวมเท่ำกบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ำกบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม รเิวียรำ่ ตรุกี 10 วนั  

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่นั่งมัดจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 



กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม รเิวียรำ่ ตรุกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี)  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 2,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุดเน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัท
ตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่
ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกต๋ัวแลว้ไม่สามารถท า refund ได ้ทุกกรณี 
 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  บริษทัฯ ไม่

สามารถคืนเงินท่านไดใ้นทุกรณี 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มี จะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมระดับ 5 ดำว ท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่เท่ียวเท่ำกับ

มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 


