
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

บินตรง !! สู่ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ 
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน า้เงนิ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ช้อปป้ิงตลาดสไปซ์ 

พระราชวงัทอปกาปึ – พระราชวงัโดลมาบาเช่ – มัสยดิสีเขยีว 
ช้อปป้ิงตลาดผ้าไหม – เมืองอชิเมียร์ – บ้านพระแม่มารี 
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปป้ิงโรงงานท าเคร่ืองหนัง  

ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) – เมืองคอนย่า – เมืองคปัปาโดเกยี 
 
 



 
18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระ และเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เคร่ือง 
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) (ใช้เวลาใน

การบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 

 
04.00 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล ส าหรับคณะทีอ่อกเดินทางจากสนามบิน สุวรรณภูมิ  

หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    ให้ท่านไดมี้เวลา ท าภารกิจ

ส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เม่ือเสร็จภารกิจส่วนตวั

เรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านชม ฮิปโปโดรม HIPPODROME หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลาย
ท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมาย และมีค่ายิ่ง 
จากนั้ นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน BLUE MOSQUE ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้
กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้างๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 
เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องท าพิธีละหมาด 
MINARET 6 หอ เท่ากับสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย MOSQUE OF HAGIA SOPHIA ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุม
สวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่ง
วจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน YEREBATAN SARNICI สร้าง
ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้ในพระราชวงั ส ารองไวใ้ช้
ยามท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ TOPKAPI PALACE สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมต
ผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงค์

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- อสิตันบูล 

วนัทีส่อง ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเกบ็น า้ใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวัง
ทอปกาปึ -พระราชวงัโดลมาบาเช่ 



ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ี
ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจาก
จีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ 
DOLMABAHCE PALACE เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรม
และทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค  านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอก
ประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวัง ซ่ึงอยู่ เหนืออ่าวเล็ก  ๆ ท่ี  ช่องแคบบอสฟอรัส 
BOSPHORUS ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  RAMADA ENCORE HOTEL 4*   หรือระดับเทยีบเท่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ BURSA เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึง (ห่างจากอิสตันบูล
ประมาณ 235 กโิลเมตร) มีพื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้น
คน มีความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดับท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อ
ส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิร์เน 
ท่ีอยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า 
GRAND MOSQUE ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดบัท่ีมี
สีสันลวดรายท่ีละเอียด และซบัซ้อนอยา่งพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนา
อิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองท่ีในอดีตกษัตริย์ท่ีเคยปกครอง
อาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และนอกจากนั้นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนท่ีสวยงามร่มร่ืน
ไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีสีเขียว GREEN BURSA สุสานสีเขียว 
GREEN TOMB สุเหร่าสีเขียว หรือ YESIL MOSQUE สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงาม
อีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ HACI IVAZ 

วนัทีส่าม เมืองบูร์ซ่า – มสัยดิสีเขยีว – ช้อปป้ิงตลาดผ้าไหม - เมืองอซิเมยีร์ 



PASA โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใช้กระเบ้ืองหิน
อ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าเขียว
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีท่ีบรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดท่ี 1 และครอบครัว สถานท่ี
แห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา BURSA SILK MARKET  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาท่ีตั้งอยู่ทางภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ซ่ึงอยูไ่ม่จากทะเลมาร์มามากนกั โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑ์จาก
ผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตุรกีเป็น
ประเทศท่ีมีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซ่ึงนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเส้ือผา้หลากหลาย
แบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท าให้ตลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนคร้ัง
หน่ึงสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนด้วย ได้เวลาพอสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองอซิเมียร์ IZMIR (ระยะทาง 330 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ช่ัวโมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ARMIS HOTEL 4* หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารี
มาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอน
นา แคเธอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย
สถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นด้วยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะ
คน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว 
ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้น
นอกของบา้นมีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ 
ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากต้องการให้ส่ิงท่ี
ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้าย แล้วน าไปผูกไวแ้ล้วอธิษฐาน จากนั้นน าท่านชม เมือง
โบราณเอฟฟิซุส CITY OF EPHESUS อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซล
ซุส LIBRARY OF CELSUS และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน TEMPLE OF 

วนัทีส่ี่   เมืองอซิเมยีร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปป้ิงโรงงานท าเคร่ืองหนัง    
                          - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 



HADRIAN สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์
มาก จากนั้ นปิดท้ายกันท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร GREAT 
THEATRE ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 
ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงั
ผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS  อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ PAMUKKALE (ระยะทาง
ประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ค  าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 
“ปราสาทปุยฝ้าย” PAMUK หมายถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ี
เกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) 
ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้
ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิ
ประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใด
เหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชม
หน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดู
เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ
น ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  TRIPOLIS HOTEL 4*   หรือระดับเทยีบเท่า 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า KONYA (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใช้เวลาน่ังรถประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมือง
ท่ี นิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น
อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย CAPPADOCIA (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาน่ังรถประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก 
จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี UNDERGROUND CITY เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อ
ใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า ห้อง
ถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้ นให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิง 
พพิธิภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ตน้ต ารับพรมเปอร์เซียของโลก 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม “โชว์ระบ าหน้าท้อง” BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรก ี
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  UCHISAR KAYA CAVE HOTEL 5*     หรือระดับเทยีบเท่า     

หมายเหตุ ในกรณทีี่โรงแรมถ า้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

 
05.00 น. ท่านทีส่นใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี ้(ทวัร์น่ังบอลลนนีไ้ม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ค่าขึน้บอลลูน

ประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่
ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบัตรทีร่อมอบให้กบัทุกท่าน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัทีห้่า เมืองคอนย่า – เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบ าหน้าท้อง 

วนัทีห่ก  พพิธิภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคปัปาโดเกยี - กรุงองัคาร่า 



น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ GOREME OPEN AIR MUSEUM ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็น
จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
คริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา ST. BARBAR CHURCH โบสถ์มังกร SNAKE CHURCH และ โบสถ์
แอปเป้ิล APPLE CHURCH 

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย CAPPADOCIA ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย์
แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย 
CAPPADOCIA  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า 
“ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและ
ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่
บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกิน
แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไป
ดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้น
ในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ี
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค 
อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกได้ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า ANKARA 
(ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ช่ัวโมง)  ระหวา่งทางแวะเท่ียวชมความสวยงาม
ของ ทะเลสาบเกลือ LAKE TUZ ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็น
ปรากฏการความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม TURIST HOTEL 4* หรือระดับเทยีบเท่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล ISTANBUL (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ช่ัวโมง)   
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส CRUISE ALONG THE BOSPHORUS ซ่ึงเป็นช่องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย 
เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า THE BLACK SEA เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA มีความยาว 32 
กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ทั้ งสองข้างท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่าน้ี ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการน าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ SPICE MARKET หรือ

วนัทีเ่จ็ด กรุงองัคาร่า – กรุงอสิตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปป้ิงตลาดสไปซ์ 
-กรุงเทพมหานคร 



ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

 
01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาในการบิน 

ประมาณ 9.25 ช่ัวโมง) 
14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

ก าหนดการเดินทาง  
ก าหนดการเดินทาง        เดือน กนัยายน – ธันวาคม 2560 
ราคา 29,900.- บาท วนัที่ 08-15ก.ย./15-22ก.ย./20-27 ก.ย. 
                                        วนัที่ 22-29ก.ย./26ก.ย.-03ต.ค. 
   วนัที่ 27ก.ย.-04ต.ค./28ก.ย.-05ต.ค./29ก.ย.-06ต.ค. 
   วนัที่ 01-08ต.ค./02-09ต.ค./03-10ต.ค./04-11ต.ค. 
   วนัที่ 05-12ต.ค./06-13ต.ค./09-16ต.ค./09-16ต.ค. 
   วนัที่ 11-18ต.ค./05-12พ.ย./12-19พ.ย./19-26พ.ย. 
   วนัที่ 26พ.ย.-03ธ.ค./03-10ธ.ค. 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ 5,000.- บาท 
เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน จึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์เร่ิมต้นที่ท่านละ  99,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง CONFIRM เท่าน้ัน) 

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัที ่15 ส.ค. 2560) ** 

วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูม ิ



ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน า  
     ใหน้กัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น า้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 23 กโิลกรัม/ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 

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

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 

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

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 การช าระเงินงวดท่ี1 ส ารองท่ีนัง่มดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 
 การช าระเงินงวดท่ี2 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม ว้าว ตุรก ี8 วนั (โปรโมช่ัน) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง 16-24 ท่าน ต้องเพิม่เงินท่านละ 2,000 บาท 

      ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

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

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอREFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
TRIPLE ROOM ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 



 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน
ถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 


