
 

 

 

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป| อังการา | คัปปาโดเกีย | คอนยา | ปามุคคาเล ่

เมืองโบราณเอเฟซุส |ม้าไม้จําลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมา บาห์เช| ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  

 

 

 

 

 

 

 

POPULAR TURKEY ตุรกี 9 วัน 7 คืน 

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 

ราคาแนะนําเพียง34,900.-
เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ– อิสตันบูล 

วันที่ 2.อิสตันบูล– ชานัคคาเล่– ม้าไม้จําลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่  

วันที่ 3. ชานัคคาเล่–เพอร์กามัม–วิหารอะโครโพลิส – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่

วันที่ 4. ปามุคคาเล่–เมืองโบราณเฮียราโพลิส –ปราสาทปุยฝ้าย– พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คอนยา 

วันที่ 5. คอนยา –คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดิน – โชว์ระบําหน้าท้อง –คัปปาโดเกีย  

วันที่ 6.OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – อังการา 

วันที่ 7.อังการา – อิสตันบูล– ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีนํ้าเงิน – ตลาดสไปซ์– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล 

วันที่ 8. อิสตันบูล– มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สนามบิน  

วันที่ 9. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ –อิสตันบูล 
06.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้า ประตู 10 เคาน์เตอร์ Uสาย

การบนิเตอร์กิชแอร์ไลน ์พบเจ้าหน้าที่จะคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่าน 

09.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตันบูลประเทศตุรกี (Turkey) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินทีT่K 59 

16.15น. ถึงสนามบินเมืองนานาชาตอิิสตัลบูลประเทศตรุกี(Turkey) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลัง

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 2 อิสตันบูล– ชานัคคาเล่– ม้าไม้จําลองเมืองทรอย– ชานัคคาเล่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale)โดยนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles)เป็น

ช่องแคบ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli)ของตุรกีส่วนที่อยู่

ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara)กับทะเลอีเจียน (Aegean) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองแห่งทรอย(Hollywood of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจาก

มหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น ที่ชาวกรีกใช้อุบาย

ส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกํานัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหาร

เข้าเมืองจนทําให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 3 
ชานัคคาเล่ –เพอร์กามัม –วิหารอะโครโพลิส –คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอ

เฟซุส–บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon)ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางด้านเหนือของแม่นํ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)นครบนที่สูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ

อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ โดย
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เมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพื้นที่ใช้งานต่าง

สําหรับกษัตริย์และชนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

 ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi)นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส ( City of Ephesus)ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่ง

คั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 

ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี

แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจําลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดี

ชาวออสเตรียได้นํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้

ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง

กลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้าง

เป็นครั้งคราว ห้องอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath)ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็นอยู่

จนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นนําท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion Houseโรงงานผลิตเสื้อหนัง

คุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 

(House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้  ถูก

ค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 

Emmerichค.ศ. 1774-1824  
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่าณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NINOVA THERMAL หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 4 
ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – พิพิธภัณฑ์

เมฟลานา – คอนยา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํ้าแร่ร้อน

ที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นนํ้าตก มีสีขาวคล้ายกับ

สร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนํ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า

อัศจรรย์ นํ้าแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะ

เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ใน

อดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่านํ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  จากนั้นนําท่านชม

เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กา

มุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก 

ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อนํ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล่ สถานที่สําคัญอื่นๆ ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู ่เมืองคอนยา(Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-

1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง

สบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี แล้วนําท่าน เข้า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา 

(Mevlana Museum) ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษ

ของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาอิสลามทําสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลม

ขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึง่ของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่อาจารย์ทางปรัชญาประจําราช

สํานักแหง่สุลต่านนอาเลดนิ เคย์โคบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว สดใส ภายในประดับฝา

ผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิ ษย์บิดาและบุตรของเมฟลานาด้วย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมGRAND KONYAหรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 5 
คอนยา – คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดิน – โชว์ระบําหน้าท้อง 

– คัปปาโดเกีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม 

ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ

เสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดน

แห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

แห่งแรกของตุรก ีนําท่านแวะถ่ายรูป กองคาราวานซาไร  (Caravansarai)จุดพักขบวนสิ นค้า โบราณในสมัย

จักรวรรดอิอตโตมันในอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่นครใต้ดิน (Underground City)ซึง่เกิดจากการขุดเจาะพืน้ดินในยามสงครามในอดีต เมืองใต้

ดินแห่งนี้มีครบทั้งห้องนอนห้องครัว ห้องนํ้า ห้องอาหาร ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ชมระบําหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ  

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – อังการา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 ** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ

งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูน

ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา 200-230USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจํานงค์กับหัวหน้าทัวร์

โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและคําแนะนําเท่านั้น) **  

 
นําท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ง

เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค .ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา

คริสต์  

กลางวัน 

บ่าย 
รับประทานอาหารกลางวัน  

นําท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม( Carpet Factory)  คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตาม

อัธยาศัย จากนั้นชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเลือกซื้อของตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara)เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีตั้งอยู่บนฝัง่ทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียก ดิน แดน

ฝั่งเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ทะเล

สาบนํ้าเค็ม (SALT LAKE)ทะเลสาบนํ้าเค็มที่ใหญ่อันดับสองของตุรกีเมื่อหน้าร้อนมาถึงนํ้าจะเหือดแห้ งเป็นแผ่น

หนามีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักTHE ANKARA หรือเทียบเท่า     
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วันที่ 7 
อังการา – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีนํ้าเงิน – ตลาดสไปซ์ – 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล (Istanbul)มหานครสองทวีป เมืองสําคัญที่สุดของประเทศตุรกีมีตํานานการสร้าง

เมืองมาแล้วเป็นเวลากว่า 2,700 ปีโดยไบซัส ( Byzas) ผู้นําชาวเมการา ( Megara) ตามคําแนะนําของเทพ

พยากรณ์ที่วิหารเดลฟีในกรีซ ติดกับชอ่งแคบบอสปอรัส เดมิชื่อว่า ไบเซนทิอุม ( Byzantium) มีถึงสมัยจักรพรรดิ

คอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมิอนัเหมาะสมเพื่อสร้างกรุงโรมใหมท่รงเลือกเมืองนี้มีการก่อกําแพงเมือง

ล้อมรอบภูเขา 7 ลูกให้เหมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนี้ใหม่ขึ้นว่า คอนสแตนติโนเปิล ( Constantinople) เมื่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ล้านคน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่าน เดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ( Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีนํ้าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําชม

สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง   ชื่อนี้ได้มาจาก

กระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบ

เซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปนีําท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ( Spice 

Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือ

กาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย  

จากนั้นนําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเล

มาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่  500 เมตร จนถึง  3 

กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่อง

แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วยขณะล่องเรือท่านจะได้

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก 

 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAYหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 อิสตันบูล– มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช– สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum)เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบัน
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เป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนั้น

นําท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค .ศ. 1843-1856 ยุค

ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณพันล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ป ี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตันบูลเพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)  และ มีเวลาใน

การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที ่TK 58 

  

วันที่ 9 กรุงเทพฯ    
07.50น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

********************************************************************************************************************************************************************** 

ราคาแนะนําเพียง  

POPULAR TURKEYตุรกี 9 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  

2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ป ี

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

08 – 16 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,050.- 4,900.- 

15 – 23 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,050.- 4,900.- 

07 – 15 มี.ค.63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.- 4,900.- 

14 – 22 มี.ค.63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.- 4,900.- 

21 – 29 มี.ค.63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.- 4,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทําวีซ่าตุรกี  
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 1 วันหลังจากวันจองโดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจํา

แล้วเท่านั้น 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทาง

บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว– 5 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ ) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
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3. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40ดอลล่าสหรัฐ) 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ดอลล่าสหรัฐ) 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด 

เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่

นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

  10  POPULAR TURKEY ตุรกี 9 DAYS 7 NIGHTS BY TK                              [GQ3IST-TK008] 

 



8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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