
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินตรง ชิลด ์ชิลด ์ราคาโดนใจ 
พิเศษ !! พกั โรงแรมถ ้ำ ท่ี คปัปำโดเกีย 
รำคำโปรโมชั่นน้ี ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

สนบัสนนุการเดินทาง โดย 



ก าหนนดการเดินทาง        เดือน กมุภาพนัธ-์มีนาคม 2562 

ราคา 32,900.- บาท  

17-24ก.พ. 

 

ราคา 33,900.- บาท  

02-09มี.ค./03-10มี.ค./09-16มี.ค./10-17มี.ค. 

16-23 มี.ค./17-24มี.ค./23-30มี.ค./24-31 มี.ค. 

 

ราคา 34,900.- บาท  

30มี.ค.-06เม.ย./31มี.ค.-07เม.ย. 

 

วนัแรกของการเดินทาง     สนำมบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

19.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 10.30 ชั่วโมง) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ฮิปโปโดรม-สเุหร่ำสีน ้ำเงิน-สเุหร่ำเซนตโ์ซเฟีย-อ่ำงเก็บน ้ำ 

                                        ใตดิ้นเยเรบำตนั-พระรำชวงัทอปกำปึ-พระรำชวงัโดลมำบำเช่ 

04.00 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    ให้ท่าน

ไดมี้เวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เม่ือเสร็จ

ภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง 

จากนั้นน าท่านชม สุเหร่ำสีน ้ำเงิน  Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลำง สเุหร่ำเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนั

เป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้าท่ี

สลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ น าท่านสู่ อุโมงค์เก็บน ้ำเยเรบำตัน  Yerebatan 



Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารอง

ไวใ้ชย้ามท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ 
เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลังท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัได้แล้ว  ทรงมีพระราช
ประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ี
ประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บ
มหาสมบติัอนัล ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลำยครำมจำกจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่ำนในแต่ละยคุสมัย น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ 
Dolmabahce Palace เป็นพระราชวัง ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้ งทาง
วฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค  านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้ งส้ิน ภายนอก
ประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวัง ซ่ึ งอยู่ เหนืออ่าว เล็ก  ๆ  ท่ี  ช่องแคบบอสฟอรัส 
Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแก้ว
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Golden Way Hotel 4*   หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัสามของการเดินทาง    เมืองบูรซ่์ำ-มสัยดิสีเขยีว-ชอ้ปป้ิงตลำดผำ้ไหม-เมืองอิซเมียร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่ำร์ Bursa เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึงห่างจากอิสตนับูล

ประมาณ 235 มีพื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มีความส าคญั

และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ 

ประมาณ 70 เปอร์เซนตเ์พื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน 

ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิร์เน ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิ

โนเปิล น าท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับ

ผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดบัท่ีมีสีสันลวดรายท่ีละเอียด และซับซ้อนอย่าง

พิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านไดช้มความ

สวยงามของตวัเมืองท่ีในอดีตกษตัริย์ท่ีเคยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ได้ใช้เมืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และ

นอกจากนั้นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนท่ีสวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองท่ีมีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil 

Mosque สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึนในช่วง

ปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา 



อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใช้กระเบ้ืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นในก็ถูก

ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีท่ีบรรจุศพของสุลต่านเมห์

เมดท่ี 1 และครอบครัว สถานท่ีแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น าท่านสู่ ตลำดผำ้ไหมเมืองบูรซ์ำ Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาท่ีตั้งอยูท่าง

ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ซ่ึงอยูไ่ม่จากทะเลมาร์มามากนกั โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑ์จากผา้

ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศท่ีมีผู ้

นบัถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซ่ึงนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเส้ือผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสีสัน

ของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท าให้ตลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระนางเจา้ ควี

นอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir 

(ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง)  
ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรภำยในโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี    Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี    

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง       เมืองอิซเมียร-์บำ้นพระแม่มำรี-เมืองโบรำณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปป้ิง 

                                      โรงงำนท ำเคร่ืองหนงั-ปำมคุคำเล่ (ปรำสำทปยุฝ้ำย)  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บำ้นพระแม่มำรี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระ

แม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

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

เขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว 

ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอก

ของบา้นมีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนควำมเช่ือในเร่ือง สุขภำพ ควำม

ร ่ำรวย และควำมรัก ถัดจากก๊อกน ้ าเป็น ก ำแพงอธิษฐำน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหำกตอ้งกำรให้สิ่ งท่ี

ปรำรถนำเป็นควำมจริงใหเ้ขียนลงในผำ้ฝ้ำย แลว้น ำไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐำน  จากนั้นน าท่านชม 

เมืองโบรำณเอฟฟิซุส  City of Ephesus อาคารท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 

หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วหิำรแห่งจักรพรรดิ

เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหาร

แห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ 

โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง สามารถจุคนได้ถึง 

25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ  



เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภำพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้ง

ยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระให้ท่ านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย  จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่  เ มืองปำมุคคำ เล่  

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ค าวา่ “ปำมคุคำ

เล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถึง 

ปรำสำท เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเป็นท่ีมี

แร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไป

ทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่

กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะ

หาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปำมุคคำเล่ ไดร้ับกำรยกย่องจำกองค์กำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำง

ธรรมชำติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำล่) เมืองแห่งน ้าพุ

เกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง 

ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ  เมฆ หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็น

รูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ

น ามาด่ืมเพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี    Tripolis Hotel 4*   หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี    
วนัท่ีหนา้ของการเดินทาง     เมืองคอนยำ่-เมืองคัปปำโดเกีย-เมืองใตดิ้น-โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่รถประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัร

แห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 

3 ชัว่โมง) ซ่ึงองค์กำรยเูนสโกไ้ดป้ระกำศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงาม

มาก จากนั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึก

ลงไป เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า 

ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้ นให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิง 

พิพิธภณัฑพ์รมเปอรเ์ซีย ตน้ต ารับพรมเปอร์เซียของโลก 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 



จากนั้นน าท่านชม “โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคำ้งคืน ณ โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้ำ        

!! หนมายเหนต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้ำเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !! 

 

วนัท่ีหนกของการเดินทาง       พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-ชมเมืองคัปปำโดเกีย-กรงุอังคำร่ำ 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทัวร ์ค่ำขึ้นบอลลนูประมำณท่ำนละ 230USD       ในกรณี

ท่ีช ำระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีช ำระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
 (ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข์ึ้นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ำมอัธยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้า

เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา

ค ริสต์  ชม  โบสถ์ เ ซนต์บำร์บ ำรำ  St. Barbar Church โบสถ์มั งกร  Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปำโดเกีย  Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า

อัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คัปปำโดเกีย 

Cappadocia  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า 

“ดินแดนมำ้พนัธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขา

ไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จน

ทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไป

เร่ือยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย 

ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า 
“ปล่องไฟนำงฟ้ำ” ในปีค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกำศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลก

ทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี      แวะชม โรงงำนเพชร และโรงงำนเซรำมิค 

อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ กรงุอังคำร่ำ Ankara 

(ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ 

ทะเลสำบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านไดถ่้ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏ

การความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรภำยในโรงแรม  

พกัคำ้งคืน ท่ี     Turist Hotel 4*    หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี        



 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง    กรงุอังคำร่ำ-กรงุอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

                                       ชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ-์กรงุเทพมหำนคร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ชัว่โมง)  
บ่ำย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็น
ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย 
เช่ือมระหวา่ง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กบั ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี ส่ง
ทา้ยคร่ึงวนัช่วงเช้าด้วยการน าท่านสู่ ย่ำนชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต Spice Market หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     สนำมบินสวุรรณภมิู 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

  

ก าหนนดการเดินทาง        เดือน กมุภาพนัธ-์มีนาคม 2562 

ราคา 32,900.- บาท  

17-24ก.พ. 

 

ราคา 33,900.- บาท  

02-09มี.ค./03-10มี.ค./09-16มี.ค./10-17มี.ค. 

16-23 มี.ค./17-24มี.ค./23-30มี.ค./24-31 มี.ค. 

 

ราคา 34,900.- บาท  

30มี.ค.-06เม.ย./31มี.ค.-07เม.ย. 

 



พกัหนอ้งเด่ียว เพ่ิม 6,000.- บาท 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไมมี่ราคาส าหนรบัเด็ก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 8 ธ.ค. 2561) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหนน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

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

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

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

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 7  วนั รวมเท่ำกบั  21 USD) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม วา้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภำยใน 1 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภำยใน 45 วนัล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 
 

*** เม่ือท่านช าระมดัจ าแลว้ ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 



หมำยเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 25 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 
20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000 บาท  

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทาง 16-24 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000 บาท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การ
ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครองครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสาย
การบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้
เท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆยืนยนัการ
เดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกาย
แขง็แรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขดัขอ้ง ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมี
น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพร่างกาย และท่ีส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg 
นั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดใหบ้ริการในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้นเพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้
หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 



 โรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เท่ียวเท่ากบัมาตรฐาน 4 ดาว สากล 

ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ย
เมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุำใส่ใน

กระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้

ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิด
ปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ีรวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่าน

สามารถน ากระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาวไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามา
วางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 

 
 


