
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | องัการ่า | คปัปาโดเกีย | คอนยา่ | ปามคุคาเล ่ 

  เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จําลองแห่งทรอย | พระราชวงัโดลมาบาเช | ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรัส   

  
 

 

 

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 

ราคาแนะนําเพียง 35,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้า ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรตส์ พบเจ้าหน้าท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกให้กบัท่าน 

  

วันท่ี 2 ดูไบ – อังการ่า 
02.25 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 371 

** คณะเดินทางวนัท่ี 09-18 พ.ย. / 01-10 ธ.ค. 62  ออกเดินทางเวลา 02.00 น. และถึงดไูบ เวลา 06.00  น. ** 

** คณะเดินทางวนัท่ี 05-14 ธ.ค. / 09-18 ธ.ค. และ 27 ธ.ค.62 - 05 ม.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบิน EK 377 

เวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 07.15  น. ** 

05.35 น. 

10.00 น. 

เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอิสตนับลู โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 119 

** คณะเดินทางวนัท่ีตัง้แตว่นัท่ี 09 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.55 น. และถึงเมืองอิสตนับูล เวลา 

14.00  น. ** 

13.45 น. ถึง สนามบินเมืองอสิตัลบูล ฝ่ังเอเชีย Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลา

ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เมืองอังการ่า 

(Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจบุนัของตรุกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ีผสมผสานกนัระหวา่ง

ยโุรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมืองท่ีเตม็ไปด้วยศลิปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SERGAH หรือเทียบเท่า     

  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. ดไูบ - องัการ่า 

วนัท่ี 3. องัการ่า - คปัปาโดเกีย – ชมระบําหน้าท้อง 

วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามคุคาเล 

วนัท่ี 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแมม่ารี 

วนัท่ี 6. คซูาดาส ึ– เพอร์กามมั – วิหารอะโครโปลิส – ชานคัคาเล – ม้าไม้จําลองแห่งทรอย 

วนัท่ี 7. อิสตลับลู - ฮิปโปโดม – สเุหร่าสีนํา้เงิน - ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

วนัท่ี 8. ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ - พระราชวงัทอปกาปึ  - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์ 

วนัท่ี 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 



วันท่ี 3 อังการ่า - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบําหน้าท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซึง่เกิดจากลาวา

ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม 

ฝน และหิมะได้เป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ

เสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดน

แห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม

แห่งแรกของตรุกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ง

เป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุ

ถํา้เป็นจํานวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นด้วยกับศาสนา

คริสต์ จากนัน้นําท่านเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้

ตามอธัยาศยั   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 

 ชมระบําหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า    

 

วันท่ี 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดนิ – ปามุคคาเล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** สําหรับท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ขึน้บอลลนู

ไมไ่ด้รวมอยู่ในคา่ทวัร์ ราคา 200-230 USD ตอ่ 1 ท่าน รบกวนติดตอ่สอบถามแจ้งความจํานงกบัหวัหน้าทวัร์ 

 

                      



โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและคําแนะนําเท่านัน้) ** 

 จากนัน้นําท่านออกเดินทางสู ่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางท่ีสําคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กด้วย ระหวา่งทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสอง

ข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี  แล้วนําท่านชมนครใต้ดิน 

(Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศกึพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  

 นําท่านเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เท่ียวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นนํา้ตกหินปนูสีขาว

ท่ีเกิดขึน้จากธารนํา้ใต้ดินท่ีมีอณุหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสม

อยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเออ่ท้นขึน้มาเหนือ

ผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น

ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทําให้ปามกุคาเล่

และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี 

ค.ศ. 1988 สําคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล ่โรงอาบนํา้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 5 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอ

เฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตุ

แคลเซ่ียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้นํา้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้างมาจาก

ปยุฝา้ย ซึ่งนํา้แร่ท่ีไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแขง็เป็นหินปนู ย้อยเป็นรูปร่างตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย์ นํา้แร่นี ้

มีอุณหภูมิตัง้แต่ประมาณ  35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามี

คณุสมบตัิในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล

ชาวโรมนัเช่ือว่านํา้พุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  จากนัน้นําท่านชมเมือง

โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบําบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยเูมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามมุ ใน

ปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก 

ศนูย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อนํา้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุันตัง้อยู่ในโรงแรมปามคุคาเล สถานท่ีสําคญัอ่ืนๆ ได้แก่ 

พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 กลางวัน 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นําท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ย่ิงใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณ์และมัง่

คัง่ท่ีสดุ ถนนทกุสายปูด้วยหินออ่น ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมดุแห่งนีมี้ทางเข้า 3 

ทาง โดยบริเวณประตทูางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพี

แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจําลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดี

ชาวออสเตรียได้นํากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้

ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรง

กลางแวดล้อมด้วยท่ีนั่งชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบ้าง

เป็นครัง้คราว ห้องอาบนํา้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํา้ให้เห็นอยู่

จนถึงทุกวันนี ้หลังจากนัน้นําท่านเย่ียมชมโรงงานหนังชัน้นํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนัง

คณุภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภณัฑ์เสือ้หนัง ตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 

(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยและสิน้พระชนม์ในบ้านหลังนี  ้ถูก

ค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 

Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

 



คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ROYAL PALACE หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 6 
คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จําลอง

แห่งทรอย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางด้านเหนือของแม่นํา้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคญัของพวก

เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั คือ วหิารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสร้างฐาน

ในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมนั ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ี

ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายล้อม

ป้อมปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจ้า สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ พระราชวงั

และพืน้ท่ีใช้งานตา่งสําหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมือง

ด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจนชมุทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้า

จากเอเชียสูยุ่โรป นบัตัง้แต่สลุตา่นอาห์เมด็ท่ี 2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีต

เป็นท่ีตัง้ของสมรภมิูรบกัลลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยงัช่อง

แคบคาร์ดาแนลส์ เพ่ือบีบให้ตรุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองแห่ง

ทรอย (Hollywood of Troy) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า     

    

วันท่ี 7 อสิตัลบูล - ฮปิโปโดม – สุเหร่าสีนํา้เงนิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของประเทศ ท่ีกัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกับตรุกีสว่นท่ีอยู่ในทวีป

เอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองอิส

ตันบูล (Istanbul) เม่ืองสําคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ

ในประเทศตรุกี 

กลางวัน 

บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั  

เดินทางสูจั่ตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮปิโปโดม (Hippodrome) 

ตัง้อยู่หน้าสุเหร่าสีนํา้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําชมสุเหร่าสีนํา้

เงนิ (Blue Mosque) สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบสี



นํา้เงินท่ีใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน  และถกูสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุตา่น

อาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้นําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็น

ช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั ง้สิ น้  

ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสดุขอบ

ของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัย่ิงใน

การป้องกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะลอ่งเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดล

มาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 8 
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  -  

แกรนด์บาซาร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสูต่ลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคา

ย่อมเยา ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ

เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซือ้มากมาย  จากนัน้นําท่านชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีต

เคยเป็นท่ีประทับของสลุต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมนั ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบตัอินัลํา้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก 

มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําให้ไม่

สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 



บ่าย นําท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็นสเุหร่า ปัจจบุนั

เป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

จดุเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  จากนัน้

เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็น

ตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบด้วยร้านค้ากวา่ 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง 

กระเบือ้ง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินค้าหตัถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่าง

มาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสินค้าเอาไว้คอ่นข้างสงู ควรตอ่รองราคาให้มาก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 

ท่ีพัก 

 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค

ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณพนัล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอย่างสวยงาม 

 
10.30 น. นําเดินทางสูส่นามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

15.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 120 

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

22.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 374 

 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ    
08.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

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



 ราคาแนะนําเพียง 

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  

2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

09-18 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 13,400.- 5,900.- 

27 ธ.ค.62-05 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 19,400.- 9,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทาํวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ  

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 



 ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพ่ิมเติมกบัทาง

บริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (40 ดอลลา่สหรัฐ) 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรัฐ) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่าย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 



 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ชําระคา่ทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

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

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


