
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง        ตลอดเดือน เมษำยน 2562 

รำคำ 49,900.- บำท 06-15 เม.ย. 62/08-17 เม.ย. 62 
 

 



 

วนัแรก        สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดหา-อังคาร่า 

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways     เท่ียวบินท่ี QR 831 
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 
15.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า โดยสายการบิน Qatar Airways      เท่ียวบินท่ี QR 257  
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอังคาร่า หลงัขากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านสู่ท่ีพกั 

พกัค้างคืน ที ่    ALTINEL HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า มาตรฐานประเทศตุรก ี
 

วนัท่ีสอง     องัคำรำ่-ทะเลสำบเกลือ-คปัปำโดเกีย-พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้ - เกอเรเม่-บำ้นพกัมนษุยถ์ ้ำ        

พ้ืนเมือง-ชมเมืองคปัปำโดเกีย-ชอ้ปป้ิง-โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่ำงทำงแวะเท่ียวชมควำมสวยงำมของ ทะเลสาบ

เกลือ Lake Tuz ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นปรำกฏกำรควำมมหัศจรรยท์ำง

ธรรมชำติ ท่ีมีไม่ก่ีประเทศในโลก  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำว

คริสตท่ี์ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขดุถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือสร้ำงโบสถ ์และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนของชน

เผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเป้ิล ให้ท่ำนได้

ถ่ำยรูปกบัภูเขำรูปทรงต่ำง ๆ ไดต้ำมอธัยำศยัพิเศษ!! เขา้ชมบา้นพักของมนุษยถ์ ้าพ้ืนเมือง ของชำวพ้ืนเมือง 

Cappadocia พร้อมด่ืมชำ กำแฟ เน่ืองจำกธรรมเนียมของชำวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้ำเยี่ยมเยียนก็จะมอบชำ กำแฟ เป็น 

Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงน ้ ำใจและมิตรภำพระหวำ่งเพ่ือนใหม่ จำกนั้นอิสระใหท่้ำนไดถ่้ำยภำพบำ้นพ้ืนเมืองท่ี

มีผูค้นอำศยัอยูจ่ริง ท่ำนชม เมืองคัปปาโด ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรยแ์ปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ 

กรวยหิน และเสำรูปทรง   ต่ำง ๆ ท่ีงดงำม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต ์แปลวำ่ ดินแดน

มา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือ

ประมำณ 3 ลำ้นปีท่ีแลว้ เถำ้ลำวำท่ีพ่นออกมำและเถำ้ถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้น

ใหม่ข้ึนมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลำ้นปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดั

รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขำนกนัวำ่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนส

โกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี

จำกนั้นให้ท่ำนไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระเลือกซ้ือสินคำ้และของท่ีระลึกไดต้ำม

อธัยำศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสำวนอ้ยชำวตุรกี 

พักคา้งคืน ท่ี โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า !! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็น

 นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

 



วนัท่ีสำม      คัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้นไคมคัลึ-คอนยา่-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.00 น. ส ำหรับท่ำนท่ีสนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลนู ชมพระอำทิตยย์ำมเชำ้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม  (ทัวร์นั่งบอล
ลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีช าระเป็นเงิน

สด และ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีช าระดว้ยบัตรเครดิต) เจำ้หน้ำท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่ำน เพ่ือเปิด

ประสบกำรณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลำด   (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทัวรข์ึ้นบอลลนู อิสระพักผ่อนท่ีโรงแรมไดต้าม

อัธยาศยั) น ำท่ำนชม นครใตดิ้นไคมัคลี เกิดจำกกำรขุดเจำะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่ำชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจำก

ข้ำศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่ำงท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่ำงทั้ งห้องโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้ ำ หอ้งถนอมอำหำร หอ้งครัว หอ้งอำหำร โบสถ ์ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

อำณำจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ ำของ

ประเทศ น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถำนท่ีนกับวชในศำสนำอิสลำมใช้

ส ำหรับท ำสมำธิ โดยกำรเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท ำกำรหมุนตอ้งอดอำหำร มีกำรเขำ้ห้องฝึก

ทรมำนร่ำงกำยก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมำธิมำกตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลำหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลำน่ำ เจลำเลด

ดิน รูม่ี ผูว้เิศษในศำสนำอิสลำม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟลำเป็นสุสำนของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รมีู ภำยนอก

เป็นหอทรงกระบอกปลำยแหลมสีเขียวสดใน ภำยในประดบัประดำฝำผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มำกมำยตระกำรตำ และ

ยงัเป็นสุสำนส ำหรับผูติ้ดตำม สำนุศิษย ์บิดำ และบุตรของเมฟลำดว้ย  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Bayir Diamond Hotel 5 *  หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีสี่          คอนยา่-แอสเพนดอส-อันตาเลีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็นเมืองท่องเท่ียวชำยทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชำยฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

ตั้งอยูท่ำงตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศำสตร์ ซ่ึงสำมำรถยอ้นกลบัไปประมำณ 150 ปีก่อน

คริสตกำล ส ำหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ีรำบชำยฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขำและทอ้งทะเลอนังดงำม จนนกัท่องเท่ียว

ท่ีเคยมำเยอืนลว้นใหก้ำรยกยอ่งวำ่เป็น “ริเวยีร่าแห่งตรุกี” ซ่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวภำยในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและท่องเท่ียวทำงประวติัศำสตร์ท่ีถือวำ่มีควำมเก่ำแก่มำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกระหวำ่งทำงน ำ

ท่ำนแวะชม  เมืองแอสเพนโดส ท่ีอยูห่่ำงประมำณ 45 กิโลเมตร น ำท่ำนชม โรงละครท่ีมีควำมยิ่งใหญ่ สัมผสัอย่ำง

ใกลชิ้ด ซ่ึงมีควำมสวยงำมและสำมำรถจุผูช้มได้ประมำณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้ำนหลงัท่ีถูกสร้ำงข้ึนหลำยชั้น

เหมือนกบัอพำร์ตเมน้ท ์ท่ีมีหอ้งส ำหรับนกัแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกำย นอกจำกนั้นทำงดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำยงัมี

ทำงท่ียื่นออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนั่ง ผ่ำนชมโบรำณสถำน ควำมสวยงำมของโรงละครท่ีสำมำรถจุได้

ประมำณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงำม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภำพท่ีแกะสลกัอยำ่งงดงำม ดำ้นนอกยงั

แบ่งออกเป็นสำมส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้ ำพุ และยงัมีซำกโบรำณอ่ืน ๆ เช่น เสำท่ีถูกตกแต่งอยำ่งสวยงำมท่ีอยูบ่นทำงเดิน 

สถำนท่ีท ำกำรคำ้ขำย 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมควำมงดงำมของอนุสำวรียโ์บรำณ รวมถึงก ำแพงเมือง ซ่ึง

เป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทาวเวอร์” อีกหน่ึงหอคอยท่ีมีควำมส ำคญั ซ่ึงสร้ำงข้ึนจำกหินสีน ้ ำตำลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อม



ปรำกำร หรือ ประภำคำรในอดีต ฮิดิร์ลิค ทำวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขำ้งมีควำมโดดเด่นและเป็นจุดหมำย

ทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรมำกมำย 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ประตเูฮเดรียน ประตูชยัซ่ึงสร้ำงข้ึนตำมช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดย

ประตูนั้นถูกสร้ำงข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ จ ำนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่ำเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีก

ดว้ย จำกนั้นน ำท่ำนชม ท่าเรือโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัท่ำเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส ำคญัส ำหรับ

นกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคำ้โครงเดิมไว ้จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็นส่วนหนึ่งของทะเล

เมดิเตอรเ์นี่ยน เจำ้ของสมญำนำม “ริเวยีร่าแห่งตรุกี” ใหท่้ำนไดส้มัผสัอยำ่งใกลชิ้ดโดยกำรล่องเรือท่ีตกแต่งคลำ้ย

กบัเรือโจรสลดั เรือจะพำท่ำนลดัเลำะไปตำมหนำ้ผำต่ำงๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดำว สร้ำงเรียงรำยอยูต่ำมหนำ้ผำ และท่ี

พลำดไม่ไดเ้รือจะพำท่ำนล่องไปชมน ้ ำตกท่ีไหลจำกหนำ้ผำไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวำ่เป็นควำมแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่ำงจำกน ้ ำตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดำ้นล่ำงจะเป็นล ำธำรน ้ ำ นบัวำ่เป็นอีกหน่ึงประสบกำรณ์ท่ี

นกัท่องเท่ียวอยำ่งท่ำนไม่ควรพลำด  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Basaran Business Hotel  5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 
วนัท่ีหำ้        อันตาเลีย-ปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปามคุคาเล่ เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วำมสนใจเป็นจ ำนวนมำก ท่ำนชมควำม

มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ ณ เมืองปามุคคาเล่  Pamukkale   ค  ำว่ำ “ปามุคคาเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง 

“ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมำยถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมำยถึง ปราสาท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวท่ีเกิดข้ึนจำก

ธำรน ้ ำใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมำณท่ีสูง

มำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมำเหนือผิวดิน และท ำปฏิกิริยำ

จบัตวัแข็งเกำะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อนัสวยงำม

แปลกตำ และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำท่ีใดเหมือน จนท ำให ้ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองค์การ

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น ำท่ำนชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปา

มคุคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพเุกลือแร่ร้อน  
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพเุกลือแร่ร้อน น ำท่ำนชมหนำ้ผำท่ีขำวกวำ้งใหญ่ดำ้นขำ้งของ

อ่ำงน ้ ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ยหอยแครงและน ้ ำตกแช่แข็ง ถำ้มองดูจะดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย น ้ ำแร่ท่ีไหลลง

มำแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ อย่ำงมหัศจรรย ์น ้ ำแร่น้ีมีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำ

เซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำม

ดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ ำพรุ้อนสำมำรถรักษำโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Pam Thermal  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี   

วนัท่ีหก        ปามคุคาเล่-คซูาดาซึ-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi น ำท่ำนสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เป็นท่ีสุดทำ้ยท่ี

พระแม่มำรีมำอำศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบำ้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยำ่ปำฏิหำริย ์โดยแม่ชีตำบอดชำวเยอรมนั ช่ือ แอนนำ 

แคเทอรีน เอมเมอริช เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยำยสถำนท่ีไวใ้นหนงัสืออยำ่งละเอียดรำวกบัเห็นดว้ยตำตนเอง 



เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยำยำมสืบเสำะคน้ห้ำบำ้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับำ้นพระแม่มำรีไดรั้บกำร

บูรณะเป็นบำ้นอิฐชั้นเดียว ภำยในมีรูปป้ันของพระแม่มำรี ซ่ึงพระสันตปำปำ โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี 

บริเวณดำ้นนอกของบำ้น มีก๊อกน ้ ำสำมก๊อก ท่ี มีความเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศกัด์ิสทิธ์ิ แทนความเช่ือใน

เร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถดัจำกก๊อกน ้ ำเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีควำมเช่ือวำ่หำกตอ้งกำรให้

ส่ิงท่ีปรำรถนำเป็นควำมจริงใหเ้ขียนลงในผำ้ฝ้ำยแลว้น ำไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐำนในส่ิงท่ีตนเองตอ้งกำรใหเ้ป็น 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอำณำจกัรโรมนั ชม อำคำรท่ี

เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ และอำคำรส ำคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮ

เดรียน สร้ำงข้ึนถวำยแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ควำมโดเด่นของวิหำรแห่งน้ีคืออยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์มำก จำกนั้นปิดทำ้ย

กนัท่ีส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร  ซ่ึงสร้ำงโดยสกดัเขำ้ไปในไหล่เขำให้เป็นท่ีนัง่ 

สำมำรถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชำกรในยุคนั้น สร้ำงสมยักรีกโบรำณ แต่พวกโรมนัมำ

ปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มำกข้ึน น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมี

คุณภำพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตำลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระ

ใหท่้ำนเลือกซ้ือสินคำ้ไดต้ำมอธัยำศยั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี   Grand Belish  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี   

วนัท่ีเจ็ด      คซูาดาซึ-เปอรก์ามมั-ชานคัคาเล่-ชมมา้ไมเ้มืองทรอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถำนท่ีตั้งของโบรำณสถำนท่ีส ำคญั ระหวำ่งทำงท่ำนจะ

ไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของขนุเขำสลบักบัทุ่งปศุสตัว ์
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ วิหารอะโครโปลิส  ซ่ึงถูกกล่ำวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยมี โรงละครท่ีชนั

ท่ีสดุในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ใหท่้ำนไดถ่้ำยภำพกบัโบรำณสถำนท่ีมีควำมสวยงำม และรู้ถึงควำมเฉลียวฉลำด

ของชำวเติร์กในสมยัโบรำณ ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพเก็บไวใ้นควำมทรงจ ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชานคัคาเล่ ชม มา้ไม้

แห่งกรงุทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอำวธุยทุโธปกรณ์อนัชำญฉลำดในสมยันั้น สร้ำงข้ึน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจำก

ทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหำกำพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตำของตนเองอีกดว้ย 
ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Kolin Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี             

วนัท่ีแปด ชานคัคาเล่-อิสตนับูล-ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีน ้าเงิน   อโุมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตนั- สไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าเรือเฟอรร่ี์ ขำ้มช่องแคบดำดำเน่ียล  (ใชเ้วลำนัง่เรือเฟอร์ร่ี ประมำณ 45 นำที) จำกนั้นน ำท่ำนัง่รถ

โคช้คนัเดิมมุ่งหนำ้สู่ กรงุอิสตนับลู  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนำมแข่งมำ้โบรำณ มีเสำโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลำยท่ียำว 20 

เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั้งเสำมีงำนแกะสลกัอนัมีควำมหมำยและมีค่ำยิง่ จำกนั้นน ำท่ำนชม สเุหร่า

สีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมำของช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินเป็นเพรำะเขำใชก้ระเบ้ืองสีน ้ ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซ่ึงท ำ

เป็นลำยดอกไมต้่ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยำ่งแต่อยูภ่ำยนอกคือ หอประกำศเชิญชวน

เม่ือถึงเวลำท่ีจะตอ้งท ำพิธีละหมำด 6 หอ เท่ำกบัสุเหร่ำท่ีนครเมกกะ จำกนั้นน ำท่ำนเดินต่อไปชมสถำนท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 



สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวด

มนตข์องชำวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต ์ภำยในมีเสำงำมค ้ำท่ีสลกัอยำ่งวจิิตร และประดบัไว้

งดงำม 108 ตน้ ส่ง ท่ำนสู่ อโุมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน สร้ำงข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ี

เก็บน ้ ำส ำหรับใชใ้นพระรำชวงั ส ำรองไวใ้ชย้ำมท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง ส่งทำ้ยช่วงบ่ำยดว้ยกำรน ำท่ำนสู่ 

ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต หรือตลำดเคร่ืองเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของฝำกไดใ้นรำคำยอ่มเยำ ไม่วำ่จะ

เป็นเคร่ืองประดบั ชำหรือกำแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยำ่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทำชิโอ  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ท่ี     Gonen Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี             

วนัท่ีเกำ้        อิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่ - สวนดอกทิวลิป อี

เมอรก์นั พารค์-กรงุโดฮา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระรำชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเจริญ

อยำ่งสูงสุดทั้งทำงวฒันธรรมและทำงวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลำก่อสร้ำงทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสำน

ของยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม และไม่ค ำนึงถึงควำมส้ินเปลืองใด ๆ ทั้ งส้ิน ภำยนอก

ประกอบดว้ยสวนไมด้อกรำยลอ้มพระรำชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่ำวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั ภำยในประกอบดว้ยหอ้ง

หับต่ำง ๆ และฮำเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยำ้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมำหนกั 4.5 ตนั จำกนั้นน ำท่ำน 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นช่องแคบขนำดใหญ่และสองฝ่ังมีควำมสวยงำมมำก ช่องแคบน้ีท ำหนำ้ท่ีเป็นเสน้

แบ่งระหวำ่งยโุรป และเอเชีย เช่ือมระหวำ่ง ทะเลด า เขำ้กบั ทะเลมารม์าร่า มีควำมยำว 32 กิโลเมตร ให้ท่ำนไดช้ม

ทิวทศัน์ทั้งสองขำ้งท่ีสวยงำมตระกำรตำของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยทุธศำสตร์ท่ีส ำคญัยิ่งในกำรป้องกนัประเทศ

ตุรกีอีกด้วย เพรำะมีป้อมปืนตั้ งเรียงรำยอยู่ตำมช่องแคบเหล่ำน้ี จำกนั้ นน ำท่ำนเข้ำชม พระราชวังทอปกาปึ  

Topkapi Palace สร้ำงข้ึนในสมัยสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์

พระราชวงัทอปกาปึ ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้ำค่ำมำกมำย 

โดยมีกริชแห่งทอปกำปึดำ้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์ส ำคญั 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน อีเมอรก์นั พารค์ สวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสดุและมีช่ือเสียงท่ีสดุของตรุกี โดยท่ีตลอด

เดือน เมษำยน ของทุกปี สวนสำธำรณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็น สถานท่ีจัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 

2019 โดยแทจ้ริงแลว้ ประเทศตรุกี เป็นตน้ก าเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขำ้ใจผิดวำ่เป็นประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ใหท่้ำนไดอิ้สระกบักำรถ่ำยภำพดอกทิวลิปหลำกสี หลำยสำยพนัธ์ุ นบัเป็นลำ้น ๆ ดอก ไดต้ำมอธัยำศยั  

16:00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั กรงุเทพมหานคร  

19:45 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน Qatar Airways     เท่ียวบินท่ี QR 246 

23:50 น.  เดินทำงถึง สนามบินกรงุโดฮา (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

02.05 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน Qatar Airways       เท่ียวบินท่ี QR 980  

12.55 น.  เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม    *** 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง        ตลอดเดือน เมษำยน 2562 

รำคำ 49,900.- บำท 06-15 เม.ย. 62/08-17 เม.ย. 62 

 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงิน ดงัน้ี 

เดินทำงเดือน เมษำยน 2562 เพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 12,000.- บำท 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 ม.ค. 2562) ** 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

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

ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 

ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 

ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 

เจำ้หนำ้ท่ีไกดค์นไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่ำน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่ำน / วนั) (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ำกบั 45 USD) 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ำกบั  30 USD) 

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม รเิวียรำ่-ทิวลิป ตรุกี 10 วนั  

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม รเิวียรำ่-ทิวลิป ตรุกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50-59 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 10,000บำทต่อท่ำน+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี)  

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-49 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% ของค่ำทวัร์  
 

 

 

 



หมายเหต ุ

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ 
อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

▪ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน  กำรนดัหยดุ

งำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไว้
ให้ไดม้ำกท่ีสุดเน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดินทำง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแลว้  หำก
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง เน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

▪ ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถท า refund ได ้ทุกกรณี 
▪ เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ บริษทัฯ ไม่สำมำรถคืนเงิน

ท่ำนไดใ้นทุกรณี 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียงTriple Room 
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนัซ่ึงอำจจะท ำใหท่้ำนไม่ไดห้อ้งพกั
ติดกนัตำมท่ีตอ้งกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะให้บริกำรในช่วงฤดู
ร้อนเท่ำนั้น 

▪ โรงแรมระดบั 5 ดำว ท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมกำรเดินทำงนัน้ บำงโรงแรมอำจจะไม่เท่ียวเท่ำกบัมำตรฐำน 5 ดำว 

สำกล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

▪ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ Trade Fair เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียน
หรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

 


