
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ท ำไมตอ้งเลือกใชบ้รกิำรของเรำ” 
!!! เท่ียวครบ เท่ียวค ุม้ รำคำสบำยกระเป๋ำ !!! 



  

 
 
 
 
 

 

รำยละเอียดเท่ียวบิน เดือน กนัยำยน 2561 

กรงุเทพฯ-กรงุคเูวต         KU 414   23:15-02:40 

กรงุคเูวต-กรงุอิสตนับลู    KU 153   07:00-10:45 

กรงุอิสตนับลู-กรงุคเูวต    KU 156   15:50-19:25 

กรงุคเูวต-กรงุเทพฯ         KU 411   23:15-10:25+1 

 

รำยละเอียดเท่ียวบิน เดือน ตลุำคม 2561 

กรงุเทพฯ-กรงุคเูวต         KU 414   23:15-02:40 

กรงุคเูวต-กรงุอิสตนับลู    KU 155   10:25-14:30 

กรงุอิสตนับลู-กรงุคเูวต    KU 156   15:50-19:25 

กรงุคเูวต-กรงุเทพฯ         KU 411   23:15-10:25+1 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน กนัยำยน 61 29 ก.ย. - 08ต.ค. 61 

เดือน ตลุำคม 61 06-15 ต.ค. / 11-20 ต.ค. ตดักร ุป๊ 

13-22 ต.ค. ตดักร ุป๊ / 18-27 ต.ค. 

 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุคเูวต 

19.30 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน  Q  ประตู 8-9 สายการบิน  Kuwait Airways เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 



  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุคเูวต โดยสายการบิน Kuwait Airways   เท่ียวบินท่ี KU 414 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.25 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง       กรงุคเูวต-กรงุอิสตนับูล-เมืองชำนคัคำเล ่

02.40 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุคเูวต ประเทศคเูวต  (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

  (เฉพำะกร ุป๊วนัท่ี 29 ก.ย.-08 ต.ค. 61) 

07.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน Kuwait Airways เท่ียวบินท่ี KU 153  

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรงุอิสตนับลู น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

(เฉพำะกร ุป๊วนัท่ี 06-15ต.ค.61/11-20ต.ค.61/13-22ต.ค.61/13-22ต.ค.61) 

10.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน Kuwait Airways เท่ียวบินท่ี KU 155  

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 

14.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบัท 

Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยูบ่ริเวณ

ท่าเรือท่ีจะขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขนุเขา

สลบักบัรถวิ่งชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ  

ณ เมืองอีเซียบทัแลว้  น าท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale (ใชเ้วลานัง่เรือ ประมาณ 45 

นาที) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ท่ี     Iris  Hotel 4*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    เมืองชานคัคาเล่-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of Troy อนั

โด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้น สร้างข้ึน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่

โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดน

ในเทพนิยายมี โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณ

สถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ให้ท่านไดถ่้ายภาพเก็บ

ไวเ้ป็นท่ีระลึกได้ตามอธัยาศัย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี      
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Marina Hotel  4*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    เมืองคซุาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่

มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณ

ด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทน

ความเช่ือในเร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน 

ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน ไดเ้วลาพอสมควรน าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็น

เมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุด

ของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 

Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่น

สภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิด

เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสงู  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 



  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก    

น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ค าวา่ “ปามุคคาเล่” 

ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย 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 าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ

หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์

น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี

คุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Ninova Thermal  Hotel 4*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง    เมืองปามคุคาเล่-เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม

ใชส้ าหรับท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไป

ท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอย

ข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึง

ของ พิพิธภณัฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รมีู  Mevlana Celaleddin 

Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาด้วย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 



  

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี        Avrasya  Hotel 4*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

  วนัท่ีหกของกำรเดินทำง      เมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร์     
ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐัในกรณีช าระดว้ยเงินสด 240 ดอลล่า 
สหรฐั ในกรณีช าระดว้ยบตัรเครดิต) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์

ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิด

จากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้น

ล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้อง

ถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ 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 และโรงงานเซรามิค อิสระกบั

การเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย 

Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน

และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่น

แรกๆท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พันธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็น

พ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ี

พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้น

กระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิด

เป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ใน
ปีค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  จากนั้นอิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่

จริงๆ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิค, โรงงานเพชร, โรงงาน

เพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า 

Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Turist Hotel  4*   หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 



  

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง    กรงุอังคาร่า-กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัว่โมง)  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ อาณาจกัรแหล่ง  ชอ้ปป้ิง Istinye Park บ่ายวนัน้ีถือวา่เป็นสวรรค์

ของนักช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็นห้างท่ี

รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นน าอีกมากมาย ชั้นล่างของ

ห้างก็มีร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก 

เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  สิ่ งท่ีตอ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิง

สินคา้เพลินจนลืมนึกถึงน ้ าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจนลืม 

เวลาท่ีนัดหมายไว,้ หา้ม พูดวา่คร้ังแรกนึกว่าให้เวลาชอ้ปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลบั

กลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงน้อยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากไดไ้ม่ครบเลย ส าหรับร้านอาหารบางร้านรับ

ช าระเงินค่าอาหารดว้ยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพ่ือความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตวัไวด้ว้ย  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Turist Hotel  4*   หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง    กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลายท่ี

ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง 

จากนั้นน าท่านขา้มถนนเล็ก ๆ เพ่ือเขา้ชม สเุหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ า

เงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกหุลาบ 

คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท า

พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกวา้งมุ่งหนา้สู่

โบราณสถาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque 

of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์าง

ศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ จากนั้นน าท่านเขา้ชม 

อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 

532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มี

ความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลงัคา 336 ตน้  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ 
เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช
ประสงคท่ี์จะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึน
เป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 



  

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั จากนั้น
ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการ น าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั ตลาด สไปซ์ มารเ์กต Spice Market หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Encore Hotel  4*   หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง    กรงุอิสตนับูล-กรงุคเูวต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เร่ิมตน้ดว้ยการน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็น

ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และ

เอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มี

ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง

แคบ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้าง

ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่

ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนือ

อ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั 

12.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร 

15:50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Kuwait Airways เท่ียวบินท่ี KU 156 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.35 ชั่วโมง) 

19.25 น.  เดินทางถึง สนามบินคเูวต ประเทศคเูวต (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.10 ชั่วโมง) 

23.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Kuwait Airways  เท่ียวบินท่ี KU 411 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

 10.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***               End of Service               *** 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน กนัยำยน 61 29 ก.ย. - 08ต.ค. 61 

เดือน ตลุำคม 61 06-15 ต.ค. / 11-20 ต.ค. ตดักร ุป๊ 

13-22 ต.ค. ตดักร ุป๊ / 18-24 ต.ค. 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 6,000.- บำท 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 1 ส.ค. 2561) ** 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว Kuwait Airways  

(น ้ำหนกักระเป๋ำ สงูสดุ ท่ำนละ 2 ใบ ใบละ ไม่เกนิ 23 กก. + สมัภำระข้ึนเครือ่งไดอี้ก ไม่เกิน 7 กก.) 

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 8 วนั รวมเท่ำกบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 9  วนั รวมเท่ำกบั  27 USD) 

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

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม อนัซีน ตรุกี 10 วนั     

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

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม อนัซีน ตรุกี 10 วนั    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-39 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 4,000 บำท  

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 20-24 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 3,000 บำท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 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 
 ตัว๋เคร่ืองบินนี้  ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านัน้ ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลบัหลงัได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 โรงแรมระดับ 4 ดำว ท่ีระบไุว้ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่เท่ียวเท่ำกบั

มำตรฐำน 4 ดำว สำกล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุกี 


