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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • บนิตรงสู่ประเทศตุรก ี(กรุงอสิตันบูล) 

18.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูม ิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (T K)โดยมีเจา้หนา้ท่ีดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK65 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล • บลูมอสก์ • อุโมงค์เกบ็น ้าใต้ดนิเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • อายาโซเฟีย • น่ังเรือ
ข้ามฟากข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ชานัคเคเล่  (เช้า/กลางวัน/เยน็)  

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตนับูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรก ี

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

 เมืองอสิตนับูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้

อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชมสัญลกัษณ์ของเมืองนครอสิตนับูล“บลมูอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน า้เงิน สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด
เมื่อเดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์
เมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าท่ีมี
แรงบัน ด าลใจม าจากก ารส ร้ าง ท่ี
ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาด
ใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟียในสมยันั้น 
ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้ รับการจัด
อันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก ในยุ คกลาง  สุ เห ร่ าแ ห่ ง น้ี
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพง
ชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วิหารเซนต์โซเฟีย
เพ่ือประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยิด
จะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหน้าต่าง 260 บาน 
สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพ้ืนท่ีให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียน
สอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 
ชัว่โมง  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ชมอุโมงค์เกบ็น า้ใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล 

สามารถเก็บน ้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น ใช้เก็บน ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอย่า

เดียวเท่านั้น 
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จากนั้น ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome)ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ 
เรียวยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 
เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) 
สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์
ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้
อยูใ่นรายการส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบ
พนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างใหเ้ป็น 

โบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงั
ท่ีสามถูกสร้างข้ึนในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถส์องหลงัแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์เป็น
ศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซเ์ป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากท่ีจกัรวรรดิออตโต
มนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั 
แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใช้เวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง***เป็นเมืองท่ีปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญของตุรกี มีความส าคัญทางประวติัศาสตร์ มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 
กิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศนั่งเรือเฟอร์ร่ีขา้ม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี กั้นระหว่างคาบสมุทรกลัลิโพลีของตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกบั
ตุรกีส่วนท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรากบัทะเลอีเจียน 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5  ดาวตามมาตรฐานดาวตุรก ีที่เมืองชานัคคาเล 

วันทีส่าม เมืองโบราณทรอย • ถ่ายรูปกบัม้าโทรจัน •  เมืองอสิเมียร์             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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จากนั้น ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า 
‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดม้ีการบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีท่ีตั้งอยูใ่น

บริเวณจุดยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ีสามารถควบคุม
เส้นทางการติดต่อทั้ งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้’ ตามบันทึกท่ีว่าน้ีนั้ น
แรกเร่ิมเดิมทีเหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้
อยูจ่ริงบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เม่ือราว 140 ปีท่ีแลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่า
น่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ท่ีท าจากไม ้จากมหา

กาพยอี์เลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดข้ึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ท่ีมี

ป้อมปราการแข็งแรง หลงัจากท่ีรบยดืเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสร้างมา้ไมน้ี้ข้ึนมา แลว้

ลากไปวางไวห้น้าก  าแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้

เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างข้ึนมาเพ่ือบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้น

เมืองและฉลองชยัชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยู่ในมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอย

ไดเ้ป็นท่ีส าเร็จ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองอสิเมยีร์เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวนัตกของอานาโตเลีย และเป็นเมืองอนัดบัท่ีสาม

มีประชากรมากท่ีสุด ในประเทศตุรกีเป็นรองแค่อิสตนับูล กบัองัการา และเป็นเมืองในทะเลอีเจียนท่ีมี

ประชากรหนาแน่นท่ีสุดรองจากเอเธนส์(ใช้เวลาดินทางประมาณ 4ช่ัวโมง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั KAYA IZMIR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5  ดาวตามมาตรฐานดาวตุรก ีที่เมืองอสิเมยีร์ 
 

 

วันที่ส่ี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลติเส้ือหนัง • ปามุขคาเล  

  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีไดม้ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ียิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั มีอายกุว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นไดช่ื้อว่าเป็นเลิศทางด้านยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือ

สินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขา

สูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตี

ไดย้ากมาก 
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น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary)เช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่ และ

ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไป

นมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเส้ือหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา

คร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 
จากนั้น ท าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง. 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง PAMUKKALE มาตรฐานตุรก ี

วันทีห้่า ปามุคคาเล • คอนย่า • พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า  (เช้า/กลางวัน/เยน็)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล 

จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเกิด

แผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของ

สถานท่ีแห่งน้ีเกิดข้ึนจากบ่อน ้ าร้อนท่ีอุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้ าพุร้อน
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ระเหยข้ึนมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้ าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิด

เป็นผนงัสีขาวข้ึนนั่นเองดว้ยความเช่ือว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการ

รักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดีตชนเผา่กรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี 

และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปา

บ าบดัโรคมานานกว่าพนัปี 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  เดินทางสู่เมืองคอนย่า***ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง***เมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาอิสลาม

เป็นเมืองตน้ก  าเนิดศาสนาอิสลาม อีกลทัธิหน่ึงเรียกว่าลทัธิ Mevlevi หรือ ลทัธิลมหวน การปฏิบติัยอมรับ

นบัถือเหมือนอิสลามทุกประการ ผูท่ี้ก่อตั้งลทัธิลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจ

ลาอดัดิน รูมี่ ประมาณ ศตวรรษท่ี ๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ร ่ าลือว่าเป็นผูว้ิเศษ ก  าเนิดในอฟักานิสถานสุลต่าน

แห่งอาณาจกัร์ เซลจุค เชิญท่านมาในดินแดนแห่งน้ีพิธีท่ีแตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ไปคือพิธี Sema 

Dance เป็นการเตน้ร าแบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ 
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น าท่านชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือส านกัลมวน ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด

ดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5  ดาวที่เมืองคอนย่ามาตรฐานตุรก ี

วันทีห่ก คัปปาโดเกยี • สถานีคารวาน • พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • โรงงานผลติพรมทอมือ • โรงงาน
เซรามิคและโรงงานจวิเวอร่ี • ชมการแสดงระบ าหน้าท้อง  (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดินแดนม้าพนัธ์ุดี”  ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพ้ืนท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท าให้ลาวาท่ีพ่นออกมา

และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม 

และอีกสารพดัรูปทรง จนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียก

ขานกันว่า  “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.

1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนท่ีมหัศจรรย์

แห่งน้ี เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 
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ระหว่งทาง แวะชมสถานีคาราวาน(Caravanserai)มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ีก่อสร้างเป็นท่ีพกั

เลก็ขา้งทางท่ีนกัเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผอ่นใหห้ายเหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวาน

ตั้งอยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้การติดต่อส่ือสารและการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทาง

การคา้ (traderoutes)ท่ีครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็มไป
ดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้าง
โดยชาวคริสต์ท่ีหลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 
แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านกัสงฆเ์มื่อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดาน
ภายในถ ้าท่ีถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี
สินคา้ข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากท่ีสุดตอ้งเป็นของ
เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบท่ีใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรม
ทัว่ไป ท่ีนิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผกูปมแลว้จะตดั
เส้นใยออก จะเหลือเพียงด้านเดียวท่ีมีขนปุยฟูข้ึนมา เป็นลวดลายตามท่ีต้องการ อีกแบบคือ "คาลิม" 
(Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชม
โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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จากนั้น น าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชว์ระบ าหน้า

ท้อง” Belly Danceเป็นการเต้นร าท่ีเก่าแก่

อย่างหน่ึง เกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปีใน

ดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวติัศาสตร์เช่ือกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อน

คือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ าหน้าทอ้ง

ให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของ

ชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็น

ระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั***ท่านจะได้รับประทานเคร่ืองด่ืมท้องถิ่นไม่อั้น*** 

 ที่พกั                พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ า้เตม็ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

วันที่เจ็ด นครใต้ดนิ • องัการา  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสัมผสับรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกยียามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่ว

เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ ในรายการ 

ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหัวหน้าทัวร์อกีทีในวนัที่จะเดินทาง 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นครใต้ดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้
เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวนัออกท่ีต้องการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทาง
ตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีดว้ย 
เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศ
ในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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ออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง หรือท่ีมีช่ือตาม

ประวติัศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนคร

อิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่

ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการาเป็น

ท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั ALTINEL HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ANKARA มาตรฐานตุรก ี

วันที่แปด อสิตันบูล • สวนดอกไม้ทิวลปิ • ชอปป้ิงสไปซ์มาเกต็  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอิสตนับูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สวนอเิมอร์แกนด์ (Emirgan Park) สวนดอกไมทิ้วลิปขนาดใหญ่ในนครอิสตนับูล ทิว

ลิปเป็นดอกไมป้ระจ าชาติของตุรกี มีช่ือเรียกในภาษาตุรกีว่า Lale ซ่ึงถา้อ่านกลบักนั เป็น elal จะออก

เสียงว่า อลัเลาะห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอศัจรรยม์าก ดอกทิวลปิ มีต้นก าเนิดที่ประเทศตุรกี เป็นดอกไมป่้า ท่ีข้ึน

เองในธรรมชาติ สมยัโบราณเจา้หน้าท่ีตุรกีได้น าดอกทิวลิป มามอบให้กบัทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยงั

ประเทศออสเตรีย แต่มีคนสวนชาวฮอลแลนด์น ากลบัมาปลูก และเพาะพนัธุ์ และผสมพนัธุ์ใหม่จนเกิด

เป็นหลากหลายสี และหลายพนัธุ์ การผสมพนัธุ์ ดอกไมท่ี้ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้น จึงขดัต่อหลกั

ศาสนา และถูกหา้ม จึงท าใหห้ัวทิวลิปนั้นมีราคาแพง คนรวยในสงัคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซ้ือมาปลูก และมี

ราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในองักฤษ จากนั้นการเพาะพันธุ์ทิวลิป ได้รับการยอมรับและรัฐบาล

สนบัสนุน และเป็นสินคา้ส่งออกทีส าคญัอยา่งหน่ึงของ เนเธอร์แลนด ์ 

 

 

 

 

 
 



BT-IST04_TK_ APR19 

จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดท่ีมีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินค้าท่ีขายอนัดับหน่ึง ได้แก่

เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนท่ีใชผ้สม

กบัเคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินค้าประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้งน ้ าผึ้ งแท ้

น ้ ามนัหอมระเหย ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวาน

เตอร์กิชตน้ต ารับแท้ๆ  

 
 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั QUA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานตุรก ี

วันที่เก้า พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส • ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า • สนามบนิอสิตันบูล 
                             (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่

ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทับแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหราอลงัการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะท่ี

ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน หอ้งโถง

ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักว่า 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

จากนั้น น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหว่างตุรกีเธรซท่ีอยู่ในทวีป
ยโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทาง
ตอนใตท่ี้เช่ือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใต้
เช่ือมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัส

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 
36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะเก่าแก่ท่ีสุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัท่ีใหญ่
และเก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านคา้มากกว่า 4,000 ร้าน มีทางเขา้มากกว่า 
21 ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ท่ีขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ 
เส้ือผา้ วตัถุโบราณ ทองค า และของท่ีระลึก 

17.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

20.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK64  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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วันที่สิบ กรุงเทพ 

09.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี10วนั 7    คืน เดนิทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

11 เมษายน 62 20 เมษายน 62 TK65/TK64 42,900 42,500 41,900 7,000 

** คณะเดินทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK) ตั๋วหมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมล์ได้ 
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90 USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง35วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจบ็ป่วย 
4.1 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบนิ  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
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โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนีั้น อาจจะมคีวามแตกต่างกนักับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ

ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของ
ประเทศตุรกเีท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดับสากลได้ 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดั
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


