
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ 
บินเช้าถงึเยน็พกัผ่อนเตม็อิม่ พกัโรงแรมถ า้ 1 คืน 

ชมบ้านพกัของมนุษย์ถ า้พืน้เมือง ของชาวพืน้เมือง คปัปาโดเกยี 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบที่แบ่งระหว่างยุโรป และ เอเชีย 

ชมสถานที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน า้พุเกลือแร่ร้อน 



 
05.00 น. คณะพร้อมกนัที ่เคาน์เตอร์เช็คอิน P ประตู 6 สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระ และเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เคร่ือง 
08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 831 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 
15.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงองัการา ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 257 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอังการา ประเทศตุรก ีหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า

เรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม TURIST HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระหว่างทางแวะเท่ียวชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติ ท่ี มีไม่ ก่ีประเทศในโลก ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 
(CAPPADOCIA) (ระยะทาง 161 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR 
MUSEUM) เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ
เผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชน
เผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์น าท่านชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (ST. BARBAR CHURCH) 
โบสถ์มังกร (SNAKE CHURCH) และ โบสถ์แอปเป้ิล (APPLE CHURCH) แวะชม โรงงานทอพรม 
และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั พิเศษ เขา้ชม บ้านชน
พื้นเมือง (LOCAL CAVE HOUSE) ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA หรือท่ีเรียกกนัติดหูในช่ือของ 
บา้นของมนุษยถ์ ้า พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยยีนก็จะ
มอบชา กาแฟ เป็น WELCOME DRINK เพื่อแสดงถึงน ้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ น าท่านชม
ความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพ
เป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย CAPPADOCIA  เป็นช่ือ
เก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลวา่ “ดินแดนม้าพันธ์ุดี” ตั้งอยูท่าง
ตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - กรุงโดฮา (ประเทศการ์ตาร์) - กรุงองัการา 

วนัทีส่อง เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - 
โบสถ์มงักร - โบสถ์แอปเป้ิล - บ้านชนพืน้เมือง - โชว์ระบ าหน้าท้อง 



ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดิน
ชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับ
แสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง 
กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกันว่า 
“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม แบบบุฟเฟต์ 
 จากนั้นน าท่านชม “โชว์ระบ าหน้าท้อง” (BELLY DANCE SHOW) ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ณ โรงแรม UCHISAR KAYA CAVE HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า (หมายเหตุ 
ในกรณทีีโ่รงแรมถ า้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน) 

 
05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม (ทัวร์

น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 200 USD. ในกรณีที่ช าระเป็นเงินสด 
และ 210 USD. ในกรณทีีช่ าระด้วยบัตรเครดิต) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์
ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบให้กบัทุกท่าน (ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ือ ทัวร์ขึ้น
บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมได้ตามอธัยาศัย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดิน
ไคมัคลี (UNDERGROUND CITY OF DERINKUYU OR KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน
ลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 
เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ระยะทาง 239 กม. ใช้
เวลาน่ังรถประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีนิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนาโตเลีย 
เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) หรือส านกัลม

วนัทีส่าม ทวัร์ขึน้บอลลูน - เมืองคปัปาโดเกยี - นครใต้ดินไคมคัล ี- เมืองคอนย่า - พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า 



วน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของ
ศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม 
พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า เดิมเป็นสถานท่ีท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ WHIRLING DERVISHES 
โดยการหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน 
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม OZKAYMAK PARK HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ระยะทางประมาณ 420 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ค  าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” PAMUK 
หมายถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชมความความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีบรรจงสร้างสถานท่ี
อนัสวยงามบนโลกใบน้ี ให้ท่านไดเ้ดินเล่น ถ่ายภาพกบัความสวยงามของ ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 
ซ่ึงเป็นน ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่
หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่าง
ออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็น
ชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุ
เกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตก
แช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน 
หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนั
โลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้
ดว้ยความสวยงามของเมืองปามุคคาเล่แห่งน้ี นกัท่องเท่ียวทัว่โลกต่างพากนัโหวตให้ปามุคคาเล่ เป็นหน่ึง

วนัทีส่ี่ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซึ 



ในสถานท่ีท่ีควรเดินทางมาเยอืนคร้ังหน่ึงในชีวิต ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ 
(KUSADASI) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีติดชายทะเล 
บรรยากาศ ชิลชิล สบาย สบาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ี
พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมนัช่ือ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH ในปี ค.ศ.1774-1824 ได้
เขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม
สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ.1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น
เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณ
ดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน ้าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ 
ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากต้องการให้ส่ิงท่ี
ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผูกไว ้แล้วอธิษฐาน จากนั้นน าท่านชม เมือง
โบราณเอฟฟิซุส (CITY OF EPHESUS) อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของ
เซลซุส (LIBRARY OF CELSUS)  และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิ เฮเดรียน 
(TEMPLE OF HADRIAN) สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์มาก ปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร (GREAT 
THEATRE) ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 
ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศ

ท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น VERSACE , PRADA 

วนัทีห้่า บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องสมุดของเซลซุส - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเด
รียน - โรงละคร (GREAT THEATRE) - ศูนย์ผลติเส้ือหนังคุณภาพสูง - เมืองบูร์ซาร์ 



, MICHAEL KORS อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกออกเดินทางสู่ 

เมืองบูร์ซาร์ (BURSA) (ระยะทาง 395 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5.20 ช่ัวโมง) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม TIARA THERMAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ช่ัวโมง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ (DOLMABAHCE PALACE) 
เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิ
ออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อย่างสวยงาม และไม่ค  านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายล้อม
พระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ภายในประกอบดว้ยห้องหบั
ต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (CRUISE ALONG THE BOSPHORUS) ซ่ึงเป็นช่องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย 
เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า (THE BLACK SEA) เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) มีความยาว 
32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ 
จากนั้นน าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่าน
สามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้ง
อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

วนัทีห่ก กรุงอสิตันบูล - พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA HOTEL 4 ดาว หรือระดับ
เทยีบเท่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่

ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมาย

และมีค่ายิ่ง จากนั้นน าท่านขา้มถนนเล็ก ๆ เพื่อเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) ท่ีมาของช่ือ

สุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ี

จะตอ้งท าพิธีละหมาด MINARET 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกวา้งมุ่ง

หน้าสู่โบราณสถาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF 

HAGIA SOPHIA) ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ 

  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเขา้ชม อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน (YEREBATAN SARNICI) 

สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไว้

ใชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มีความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลงัคา 336 ตน้ 

วนัทีเ่จ็ด ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน ้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน - พระราชวัง
ทอปกาปึ - สนามบินกรุงอสิตันบูล 



จากนั้นน าท่านเดินตามตรอกซอกซอยท่ีเป็นมีบา้นสร้างอยูต่ลอดเส้นทางในสไตล์ท่ีน่ารัก และบา้นบาง

หลงัก็มีการตกแต่งภายนอกแบบออตโตมนั จนถึงทางเขา้ พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) 

ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิส

ตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะใหเ้มืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึง

โปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่

กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงั

ทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัล ้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริช

ทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั 

 
15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ณ กรุงอสิตันบูล 

20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 242 

 
00.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 836 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด ประเทศกาตาร์ (สนามบินกรุงโดฮา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 



ก าหนดการเดนิทาง 
ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 

 

ราคา 34,900.- บาท 27 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61 / 29 ธ.ค. 60-05 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60-06 ม.ค. 
61 

 

ราคา 29,900.- บาท 17-24 ก.พ. 61 / 10-17 มี.ค. 61 
 

ราคา 30,900.- บาท 17-24 ม.ีค. 61 
 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน จึงไม่มีราคาส าหรับเดก็ 
ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพกัเดีย่ว ต้องเพิม่เงนิอกีท่านละ 7,000.- บาท 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยืนยนัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่2 ต.ค. 2560)** 

 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทราบก่อนการเดินทาง 
- ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้
นักท่องเทีย่วเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกว่า 
- กรณเีดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได้ 
- กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับช้ันท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง HAND 
CARRY (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียวของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์ (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./

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 



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

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 

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

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

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 าระเงินงวดท่ี 2 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณยีกเลกิทวัร์ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-49 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 
 

หมายเหตุ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 

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

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  



▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

▪ ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกตั๋วแล้วไม่สามารถท า REFUND ได้ ทุกกรณ ี
▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ บริษทัฯ 

ไม่สามารถคืนเงินท่านไดใ้นทุกรณี 
 

โรงแรมและห้อง 

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

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เที่ยวเท่ากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล 
ระดับของโรงแรมทีร่ะบุน้ันเป็นการจัดอนัดับของการท่องเทีย่วประเทศตุรก ี

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

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 าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 



• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
• กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
• วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน
ถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

• หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

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

• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

• รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

• พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี
รวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่านสามารถน ากระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 


