
#13896 ทัวรตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ลองเรือชองแคบ
บอสฟอรัส บิน TK
ทัวรตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย มาไมเมืองทรอย ชานัคคาเล นั่งกระเชาเปอร
กามัม เมืองโบราณเอฟฟซุส คูซาดาซี ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝายพิพิธภัณฑเม
ฟลานา นครใตดิน พิพิทธภัณฑเกอรามา หุบเขาอุซิซาร อังการา พระราชวังโด
ลมาบาหเช วิหารฮาเจียโซเฟย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทรอย - มาไมจําลองแหงทรอย - ชานัคคาเล - เพอรกามัม
- วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเคสปิออน   

Grand Temizel,
Ayvalik หรือเทียบ
เทา

3 เมืองโบราณเอเฟซุส - คูซาดาสึ - โรงงานหนังชัน้นํา   
Asayra Thermal,
Kusadasi หรือ
เทียบเทา

4 ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส   
Pam Thermal,
Pamukkale หรือ
เทียบเทา

5 คอนยา - พิพิธภัณฑเมฟลานา - คัปปาโดเกีย   

Goreme Kaya,
Cappadocia
โรงแรมถ้ําจําลอง
หรือเทียบเทา

6 นครใตดิน - เกอเรเม - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม - หมูบานอุชหิซาร - รานพรม
(โรงงานทอพรม) - โรงงานเซรามิค - โรงงานเคร่ืองประดับ (รานเคร่ืองประดับตุรกี) -
อังการา

  
Altinel, Ankara
หรือเทียบเทา

7 อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส   
Qua Hotel,
Istanbul หรือ
เทียบเทา

8 สุเหราสีน้ําเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหราเซนตโซเฟีย - อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน - สไปซ
มารเกต - ทาอากาศยานอิสตันบูล    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทรอย - มาไมจําลองแหงทรอย - ชา
นัคคาเล - เพอรกามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโคร
โปลิส - วิหารเคสปออน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน ROW U ประตู 9 สาย
การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

21.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียว
บินท่ี TK 065 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

04.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH
AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK 064(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (TROY) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีชื่อเสียงเลาขานสืบตอกันมาตั้งแตใน
อดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว

ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) มาไมท่ีมีชื่อเสียงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพย
ภาพยนตรเรื่อง ทรอย (TROY) ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเป็นของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมา
ไมเพ่ือเขามาเปิดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญ
ฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซ่ี (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต (HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบ
ท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2
ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาขึ้น สู เมืองเปอรกามัม (CABLE CAR TO PERGAMUM) ท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัค
คาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซ่ึงเป็นเมือง
โบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก

ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหง
เทพนิยายในสรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION)
ปัจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทานั้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ีเมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน

ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผู
ชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ
โรมัน ซ่ึงผูตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ีดานหน่ึงเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยกลางของมหานคร
ใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบื้องลางท่ีรายลอมปอมปราการเหลาน้ี

ชม วิหารเอสเคลปิออน (ASKLEPION) อยูเบื้องลางทางตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปิออสเทพแหงการแพทย
(ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเชาไฟฟา)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Grand Temizel , Ayvalik โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอิสตันบูล

ทรอย

มาไมจําลองแหงทรอย

 เชา

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมี
การเปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เป็นเขตเมืองโบราณหน่ึงบนฝ่ังทะเลใกลๆ ปากชองแคบดารดะเนลส ท่ีแยกยุโรปกับ
เอเชียออกจากกันในเมืองชานัคคาเล เชนเดียวกับชองแคบบอสฟอรัสทางเหนือของทะเล
มารมารา ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีนักโบราณคดีไดขุดคนพบ ใหซากปรักหักพังท้ังหลาย
ปรากฏตอสายตาของคนรุนหลัง นอกจากน้ีตุรกียังไดสรางมาไมจําลอง (Wooden Horse
of Troy) ขึ้นในชานัคคาเล เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก ท่ีหลงใหลในมหากาพยอี
เลียด ไดเห็นดวยตาของตนเองดวย

เป็นมาไมท่ีเป็นสัญลักษณสงครามท่ีสําคัญในตํานานของกรีก เป็นสงครามระหวาง
กองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย โดยกรีกไดสรางมาไมโทจันขึ้นเพ่ือเป็นแผนการหลอก
ชาวทรอย เพ่ือลอบเขาไปยึดเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองโบราณเอเฟซุส - คูซาดาสึ - โรงงานหนังชั้นนํา

ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

ในกรณีท่ีลมแรงขออนุญาติเปล่ียนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเชาไฟฟา

ชานัคคาเล

เพอรกามัม

วิหารอะโครโปลิส

โรงละครอะโครโปลิส

วิหารเคสปออน

เมืองน้ีตั้งอยูบนทะเลมารมาราและทะเลอีเจียนบนชายฝ่ังทางตอนใตของดารดาแนลส
เมืองแหงน้ีเคยเป็นชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอเอเชียกับยุโรป เมืองน้ียัง
เป็นเมืองท่ีตั้งของเขตทรอย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของมาไมเมืองทรอยซ่ึงจัดแสดงท่ีริมทะเล

เมืองน้ีตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลีย หางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือ
ของแมน้ําไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของชาวเฮเลนนิสติก ซ่ึงมี
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินใน
สรวงสวรรค และตอจากนั้นไปขางในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจาซุส(เซอุส) ปัจจุบันน้ีเหลือ
แตสวนฐานเทานั้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพอรกามัมท่ีกรุงเบอรลิน

เป็นซากวิหารท่ีตั้งอยูบนฝาหินปูน มีความสูง 156 เมตร สามารถมองเห็นไดชัดเจนจาก
พ้ืนท่ีโดยรอบ

เป็นโรงละครท่ีมีความชันท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุดของเพอรกามัม คําวาอะ
โครโปลิส แปลวานครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักร
กรีกและโรมัน โดยผูตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง ท่ีมักจะเป็นเนินเขาท่ีดานหน่ึง
เป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ ปัจจุบันโรงละครน้ีป็นเพียงซากอยู
ริมเนินเขาสูงเทานั้น

เป็นวิหารตั้งอยูเบื้องลางทางตะวันตกของตัวเมืองเพอรกามัม ปัจจุบันเหลือเพียงแคซาก
เสาใหญๆเทานั้น ถูกสรางเพ่ือถวายเอสเคลปิออน ซ่ึงเป็นเทพแหงการแพทย ท่ีน่ีไดชื่อวา
เป็นศูนยฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีสมบูรณแบบแหงแรกในประวัติศาสตรอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Grand Temizel, Ayvalik หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไว
เป็นอยางดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปักหลักสรางเมืองซ่ึงรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี
6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบ
ครองก็ ไดสถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน

นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี
หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา
อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝังโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทาเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศ
ตุรกี ซ่ึงทําใหในอดีต เมืองน้ีเป็นเหมือนทาเรือขนสงสินคา เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกไป
ท่ัวโลก

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่อง
หนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆของโลก ท้ังยังผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน VERSACE , PRADA ,
MICHAEL KORS อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Asayra Thermal , Kusadasi โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

เมืองโบราณเอเฟซุส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย มีอายุราว 2 พันปี ซ่ึงถือวาเป็นเมืองเกาท่ีมีสภาพ
สมบูรณมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอ่ืนๆในยุคเดียวกัน) ปัจจุบันจะทําการ
ขุดแตงบูรณะไดแคเพียง 10 กวาเปอรเซ็นต แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียมไปดวยเสนหแหง
อารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคท่ียังคงอยูคูกับตุรกี ใหนักทองเท่ียวไดชมกัน
มากมายผานงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมไปถึงผานทางความเชื่อตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คูซาดาสึ

โรงงานหนังชั้นนํา

 บาย

เป็นเมืองตากอากาศบนชายฝ่ังทะเลอีเจียนของตุรกี เป็นศูนยกลางของเขตชายทะเลท่ี
มีชื่อเดียวกันภายในจังหวัด Aydın Kuşadası และเป็นจุดหมายปลายทางการลองเรือ
สําราญขนาดใหญบนชายฝ่ังทะเลอีเจียนตะวันตก ขึ้นชื่อวาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีนาดึงดูด
ท่ีสุดของทะเลอีเจียนและเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญมากมาย

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย



วันท่ี 4 ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Asayra Thermal, Kusadasi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุ
ขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นกึ่งสถาปัตยกรรม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพ
ของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเป็นแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทาง
ยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก

บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุ
เกลือแรรอน ซ่ึงเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียง
ซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเป็นอะไร เชน โรงละคร แอมฟิเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Pam Thermal , Pamukkale โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ปามุคคาเล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวสุด มีไฮไลทคือปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร บอน้ํารอน
ศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี ท้ังงดงามราวกับเป็นน้ําพุรอนจากสวรรค และมีสรรพคุณในการบําบัด
โรคจนกลายเป็นสปาธรรมชาติมานานกวาพันปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทปุยฝาย บาย

เป็นน้ําพุเกลือแรรอนท่ีมีลักษณะเป็นหนาผาท่ีกวางใหญ ดานขางของอางน้ําจะเป็นรูปราง
คลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง มองดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝาย นํา้แรท่ี
ไหลลงแตละชั้นจะกลายเป็นหินปูนยอยหอยเป็นรูปตางๆ อยางมหัศจรรย ในอดีตชาว
โรมันเชื่อวาน้ําท่ีน่ีสามารถรักษาโรคได



วันท่ี 5 คอนยา - พิพิธภัณฑเมฟลานา - คัปปาโดเกีย

เมืองโบราณเฮียราโพลิส
มีไฮไลตอยูท่ีสระน้ําแรโบราณ ท่ีมีน้ําแรธรรมชาติผุดขึ้นมาชั่วนาตาปีนับแตอดีตคราวสราง
เมืองจนถึงปัจจุบัน และเป็นน้ําแรท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของสรรพคุณการรักษาโรค ไมวาจะเป็น
โรคผิวหนัง โรคความดันโลหิตสูง โรคเสนประสาท เป็นตน สามารถลงไปแชได ซ่ึงทาง
เมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระน้ําแรอยางดี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Pam Thermal, Pamukkale หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก
ระยะทาง 400 กิโลเมตร

ระหวางทางแวะชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตาม
เสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการ
เดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย สวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นบริเวณท่ีอยูระหวาง
ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล อีกท้ัง ยังมีเมืองใตดินท่ีซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิน
โบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยัง
แบงซอยเป็นหองยอย มีครบทุกอยางไมวาจะเป็น หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอน้ํา บางหองเป็น
หองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Goreme Kaya , Cappadocia โรงแรมถํ้าจําลอง หรือเทียบเทา

คอนยา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวกเติรกบน
แผนดินตุรกี ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกด้ังเดิมมีใหเห็นอยางโดดเดนท่ีน่ี และยังเป็น
เมืองท่ีเป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถือกําเนิดมาจากการกอตั้งของเมฟลานา เยลา
เลดิน ผูซ่ึงเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานท่ีทําใหชาวคริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนา
อิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษในสายตาเหลาสาวก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 นครใตดิน - เกอเรเม - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม - หมูบา
นอุชหิซาร - รานพรม (โรงงานทอพรม) - โรงงานเซรามิค -
โรงงานเคร่ืองประดับ (รานเคร่ืองประดับตุรกี) - อังการา

พิพิธภัณฑเมฟลานา

คัปปาโดเกีย

 บาย

เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง
เสียงขลุยสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟานาเจลาเลดดิน อาจารยทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม
สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย

เป็นบริเวณท่ีอยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ ทําใหลาวาท่ีพนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถม
เป็นแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน
กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลานปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกัน
วา “ปลองไฟนางฟา”

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Goreme Kaya, Cappadocia โรงแรมถํ้าจําลอง หรือเทียบเทา

 กิจกรรม ** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร **

** สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม ประมาณ
05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลา
อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูนอยูท่ีทานละ ประมาณ 250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.)
ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุก
ประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน **

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการ
ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เป็นเมืองใตดินท่ีมีขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได
ทําเป็นหองๆ มีท้ังหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และระบบระบายอากาศท่ีดี แตอากาศคอน
ขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได

นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียใน
ประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการ
เป็นท่ี หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดรับการประกาศวาเป็นศาสนาของจักรวรรดิ
ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายท่ีตั้งอยูในบริเวณน้ี เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิต
เครื่องเซรามิคล้ําคาแหงหน่ึง ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน
พิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเป็นการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเป็นท่ีอยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมี
รูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเป็นท่ีอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ
บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเป็นปอมปราการท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอด
สองขาศึกยามมีภัยอีกดวย

นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ
(Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก อิสระ
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือท่ีมีชื่อ
ตามประวัติศาสตรวา ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมือง
อังการาตั้งอยูในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากเมืองอิสตันบูลทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตางๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Altinel , Ankara โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

นครใตดิน

เกอเรเม

พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นครใตดินนั้นคือคําเรียกของลักษณะเมืองใตดิน ท่ีเกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป
เพ่ือใชเป็นท่ีอยูอาศัย เป็นท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยาง
ท้ังหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงแมจะเป็นเมืองขนาดใหญท่ีขุดลึกลงไปใตดินหลายชั้น แตทวาอากาศ
เบื้องลางนั้นกลับรูสึกสบาย

เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต ซ่ึงชาวคริสตมีความตองการท่ีจะเผยแพรศาสนา ไดขุด
เจาะแทงหินท่ีเกิดจากเศษเถาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อสามสิบลานปีกอน (แทงหินมี
รูปรางแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลมในขณะท่ียังไมแข็งตัวดี) เป็นถํ้าตางๆ
เป็นจํานวนมากใหเป็นโบสถเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพ่ือสําหรับหลบภัย
และปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต "เกอเรเม" ไดขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985

เป็นพิพิธภัณฑกลางแจงซ่ึงเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความ
คิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ
และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 7 อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - ลองเรือชองแคบบอสฟ
อรัส

หมูบานอุชหิซาร

รานพรม (โรงงานทอพรม)

โรงงานเซรามิค

โรงงานเครื่องประดับ (รานเครื่องประดับตุรกี)

อังการา

เป็นหมูบานท่ีมีภูเขาขนาดใหญซ่ึงมีรูพรุนไปจนท่ัว ในสมัยกอนมีไวเป็นปอมปราการเอา
ไวสอดสองขาศึกลักษณะคลายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ รวมๆ มีหินรูปกรวยคว่ํา
รูปกระโจม กระจัดกระจายอยูรอบๆ ชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย และยังมองเห็น
ลักษณะของธรรมชาติท่ีเป็นเหมือนแคนยอน คล่ืนหิน และหมูหินรูปทรงแปลกตา

พรมเป็นสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตุรกี ซ่ึงมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเสนใยท่ีใชทอ
คือ ฮาล่ือและคิลิม ฮาล่ือเป็นพรมแบบท่ัวไปท่ีเห็นกัน วัสดุท่ีใชทอมีท้ังขนสัตวฝาย ไหม
เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก ดานหน่ึงจึงปุยขึ้นเป็นลายตามท่ีชางตองการ สวนคิลิมใช
วัสดุเหมือนกัน แตทอโดยไมตัดดายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

ชมโรงงานเซรามิคคุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

เลือกชม เลือกซ้ือเครื่องประดับจากประเทศตุรกีกันไดตามอัธยาศัย

อังการาเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย เป็นเมืองท่ีใหญเป็น
อันดับสองของตุรกีรองจากอิสตันบูล และยังเป็นเมืองเกาแกท่ีมีรองรอยประวัติศาสตรยุค
จักรวรรดิออตโตมันอยูมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Altinel, Ankara หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มี
ประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเป็นเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย)
สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณเฉพาะท่ีพิเศษ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) จุดเดนของพระราชวังแหงน้ีคือ มีการประดับตกแตงดวย
ความประณีตวิจิตรตระการตา มีท้ังเฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เครื่องแกวเจียระไน และรูปเขียน รูปถายตางๆ และท่ีมีชื่อเสียงมาก
การเขาชมภายในพระราชวังก็ตองเขาชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศกของวังนําชมทีละหองทีละอาคาร มีเจาหนาท่ี
คอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมใหแตกแถวไมใหอยูหองใดหองหน่ึงนานเกินไป ไมใหจับตองสิ่งของตางๆ และตองสวมถุง
พลาสติกคลุมรองเทาทุกคน เพ่ือปองกันไมใหพ้ืนปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมท้ังพ้ืนพรมอันล้ําคาเสียหาย บริเวณรอบ
นอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รูปป้ัน รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นา
ชื่นชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเป็นอยางย่ิง ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวันพฤหัสบดี) **

นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเล
มารมารา (Sea of Marmara) ชองแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลอง
เรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝ่ังชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือน
สไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้ังหลาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Qua Hotel , Istanbul โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

อิสตันบูล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝ่ัง Thrace ของบ
อสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย การไดไปเยือนเหมือนการอยูคาบเกี่ยวระหวาง 2
อารยธรรมท่ีมีคุณคาด่ังอัญมณีของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังโดลมาบาเช

ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส

 บาย

พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซ่ึงใชเวลากอสรางถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง
4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส หน่ึงในชองแคบเล่ืองชื่ออันดับตนๆ ของโลก เป็น
พรมแดนธรรมชาติท่ีแบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นชองแคบท่ีเชื่อมตอกับ
ทะเลดํา เขากับทะเลมารมารา ความยาวท้ังสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกวางตั้งแต 500
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี



วันท่ี 8 สุเหราสีน้ําเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหราเซนตโซเฟย - อุโมงคเก็บน้ํา
เยเรบาตัน - สไปซมารเกต - ทาอากาศยานอิสตันบูล

 หมายเหตุ พระราชวังโดลมาบาหเช เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวันพฤหัสบดี)

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

 Qua Hotel, Istanbul หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา **
การเขาชมสุเหรา จําเป็นตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป

นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ชื่อสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค ลวดลายเป็น
ดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เป็นตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางท่ี
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย
(Kulliye)

นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซ่ึงใชเป็นสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก
(Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลางเมือง
มอสโคว (Central Moscow Hippodrome)

นําทานเขาชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิดทําการทุกวันจันทร** 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง เป็นโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเป็นหินออน ภายในติด
กระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความ
เกาขลังอยูเต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพ้ืนท่ีโลงภายในใหญท่ีสุดในโลก(ถือเป็นหน่ึงในเหตุผล
สําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรับการยกยองใหเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน เขาชมอุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สรางในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมา
แลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สรางขึ้นมาเพ่ือทําการเก็บน้ําท่ีไหลมาจากปาเบลเกรด โดยมีทอน้ําลําเลียงซ่ึงเรียกวา
“Aqueduct” เพ่ือกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง แตละวันจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสนทาง
เดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงคมีการเล้ียงปลาไวมากมาย นักทองเท่ียวหลายทานก็นิยมโยนเหรียญบาง เป็นไปได
วาอยากใหกลับมาอีกครั้ง ตามความเชื่อการโยนเหรียญในอางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี

นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกลกับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเป็นตลาดใน
รมและเป็นตลาดท่ีใหญเป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี
คามี สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากน้ียังมีถั่วคุณภาพดีชนิดตางๆ รังผึ้ง น้ํามันมะกอก ไปจนถึง
เสื้อผาเครื่องประดับอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

20.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบิน
ท่ี TK 064 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



สุเหราสีนํ้าเงิน

ฮิปโปโดรม

สุเหราเซนตโซเฟย

หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค
ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ เชนกุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เป็นตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ
สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่ง
กอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป

สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรนาท่ีใชสําหรับการแขงมา และ
กิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสาม
แหงคือ เสาโอบีลิสกฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนส
แตนตินมหาราชนํามาจากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยท่ีมีการขนยายอนุสาวรียตางๆ
มาจากอาณาจักรยุคโบราณ, เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหล่ียมตัวกระ
หวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ีวิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟี, เสาคอลัมนคอนสแตนตินท่ี
7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติท่ีแนชัด

ในอดึตโบสถแหงน้ีเป็นโบสถท่ีไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต แตปัจจุบันเป็นท่ี
ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม สรางโดย "พระเจาจักรพรรดิค์อนสแตนติน" โดยโบสถ
แหงน้ีใชเวลาสรางถึง 17 ปี แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผาทําลายหลายครั้ง วอดวายนับไม
ถวน โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากความขัดแยงทางศาสนาระหวางศาสนาคริสตและศาสนา
อิสลาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อุโมงคเก็บนํ้าเยเรบาตัน

สไปซมารเกต

 บาย

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึง
เป็นอุโมงคเก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000
ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8
เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนท่ี
เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาด
ใหญ

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนดบารซาร เป็น
ตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล โดยเป็นสวนหน่ึงของศูนยการคา เยนี คามี รายไดจาก
คาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ มักเรียกขานกันจน
ติดปากวาตลาดอียิปต เพราะท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องสินคาท่ีนําเขาจากกรุงไคโร

ทาอากาศยานอิสตันบูล คํ่า

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมี
การเปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี



 หมายเหตุ

วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา
การเขาชมสุเหรา จําเป็นตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป

วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ปิดทําการทุกวันจันทร

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลทบิน จากสายการบิน จะแจงใหทานทราบอีกครั้งกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร

๋ ่ ์ ่ ้ ้ ่ ๋ ่



โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แต
ท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ 

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่



คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน
ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศตุรกี ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอครั้ง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว** ยกเวน พีเรียดท่ี

มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


