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ก ำหนดกำรเดินทำง 10-17 เมษำยน 2562 

รำคำท่ำนละ 39,900 บำท  

 
วนัพธุท่ี 10 เม.ย. 62     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดหา-อิสตนับูล 

05.30 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways              เท่ียวบินท่ี QR 827 

11.25 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

14.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน Qatar Airways               เท่ียวบินท่ี QR 245  

18.30 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุอิสตนับลู หลงัขากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านสู่ท่ีพกั 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Golden Way Hotel 4*     หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 เม.ย. 62     ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีน ้าเงิน-อโุมงคเ์ก็บน า้ใตดิ้นเยเรบาตนั 

                              พระราชวงัทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นน าท่านขา้มถนนเลก็ ๆ เพ่ือเขา้ชม สเุหร่าสีน า้เงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสี

น ้ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอก

กุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ี

จะตอ้งท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเขา้ชม อโุมงค์เก็บ

น า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็น

http://bit.ly/2NMk5YE


  

ท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มีความกวา้ง 65 

เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลงัคา 336 ตน้  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ 

เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช

ประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึน

เป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถาน

แห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เคร่ือง

ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั จากนั้น

น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยโุรป และเอเชีย เช่ือม

ระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว       

32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบ

เหล่าน้ี ส่งทา้ยช่วงบ่ายวนัน้ีดว้ยการน าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market 
หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือ

กาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Golden Way Hotel 4*     หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัศกุรท่ี์ 12 เม.ย. 62     สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย-เมืองบูซ่าร-์สเุหร่าสีเขยีว-เมืองอิซเมียร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมโบราณสถาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ี

เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึงห่างจากอิสตันบูล

ประมาณ 235 มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน มี

ความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นเสน้ไหมเพ่ือส่งออกไป

ยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนตเ์พื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

อาณาจักรออตโตมาน ตั้ งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้ นได้ยา้ยเมืองหลวงไปตั้ งท่ีเอดิร์เน ท่ีอยู่

ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอนั

ละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดบัท่ีมีสีสนัลวดรายท่ีละเอียด และซบัซอ้นอยา่งพิสดาร 



  

ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านไดช้มความ

สวยงามของตวัเมืองท่ีในอดีตกษตัริยท่ี์เคยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และ

นอกจากนั้นยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนท่ีสวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช่ื้อ

ว่าเป็นเมืองท่ีมีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil 

Mosque สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึน

ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ

เบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบ้ืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและ

เพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมี

ท่ีบรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดท่ี 1 และครอบครัว สถานท่ีแห่งน้ีจึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir 

(ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Blanca Hotel 4*     หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัเสำรท่ี์ 13 เม.ย. 62      เมืองอิซเมียร-์บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปป้ิง 

                                      โรงงานท าเคร่ืองหนงั-ปามคุคาเล่ (ปราสาทปยุฝ้าย)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารี

มาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้านหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

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

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ได้เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี 

บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือใน

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

อธิษฐาน จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ 

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวหิารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ 

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

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสงู  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ 



  

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

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

ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึง

เป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” 

ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา

และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจาก

องค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  น าท่าน

ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ

หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์

น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี

คุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Tripolis Hotel 4*     หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัอำทิตยท่ี์ 14 เม.ย. 62     เมืองปามคุคาเล่-เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองท่ี นิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก      

ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum หรือส านักลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่

เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า เดิมเป็น

สถานท่ีท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการหมุนเป็นวงกลมขณะ

ฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับ

ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลาน่า น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia  

(ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงองค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Goreme Kaya Hotel 5*    โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า        

!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 



  

วนัจนัทรท่ี์ 15 เม.ย. 62       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้นไคมคัลี่-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้   

                                         เกอเรเม่-ชอ้ปป้ิง-กรงุอังคาร่า 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวรน์ั่งบอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่า

ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ) เจา้หน้าท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิด

ประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดิน

ไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึก

ลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร 

เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ า

เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม ,โรงงานเซรามิค และโรงงาน

เพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรงุอังคา

ร่า  Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ี

ตั้งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูล 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งหารของโรงแรม 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Tourist Hotel 4*     หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัองัคำรท่ี 16 เม.ย. 62     กรงุอังค่าร่า-กรงุโดฮา-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรงุอังคาร่า Ankara เมืองแห่งศูนยก์ลางการปกครอง เป็นท่ีตั้งของกระทรวง ทบวง

กรม มหาวิทยาลยั และสถานท่ีราชการต่าง ๆ น าท่านชม อะนีเคเบอร์ Anikabir ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี

ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นเกียรติแก่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก Mustafa Kemal Ataturk ซ่ึงเป็นบิดา

ของ คนตุรกีรุ่นใหม่สถานท่ีแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีวา้งใหญ่ประมาณ 750,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย สวน

สัน ติภ าพ  The Peace Park และ  สถาน ท่ี ฝั งศพของอต าเติ ร์ก  Ataturk Mausoleum             

ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิกของตุรกีช่ือ อีมลัโอนทั Emil Onat สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1944 

13:40 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways             เท่ียวบินท่ี QR 314 

17:30 น.                 เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

20:35 น.                 ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways              เท่ียวบินท่ี QR 830 

วนัพธุท่ี 17 เม.ย. 62    กรงุเทพมหานคร 

07.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



  

***           End of Service          *** 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 10-17 เมษำยน 2562 

รำคำท่ำนละ 39,900 บำท  

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงิน ดงัน้ี 

เดินทำงเดือน เมษำยน เพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 9,000.- บำท 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 27 ก.พ.2562) ** 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

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

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

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

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

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

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม โปรโมชัน่ ตรุกี 8 วนั  

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม โปรโมชัน่ ตรุกี 8 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 



  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

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

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้มากท่ีสุดเน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัท
ตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ี
ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 โรงแรมระดบั 4 ดำว มำตรฐำนของประเทศตรุกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล  

 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้ำ จะเป็นเพียงกำรตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลึงกบัโรงแรมถ ้ำมำกท่ีสดุ จะ
ไม่ใช่โรงแรมถ ้ำจรงิๆ เน่ืองจำกโรงแรมถ ้ำจริง ๆ นัน้มีจ ำนวนนอ้ยมำก และทำงกำรท่องเท่ียว

ของประเทศตรุกี จะไม่ใหร้บัในลกัษณะของกร ุป๊ทวัร ์ 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

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

 ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถท า refund ได ้ทุกกรณี 
 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


