


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	อิสตันบูล	-	ฮิปโปโดรม	(Hippodrome)	-	สุเหรา
สีน้ําเงิน	-	สุเหราเซนตโซเฟีย	-	อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน	-	พระราชวังทอ
ปกาปี	-	พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce)

พักที่
Ramada
Encore
Bayrampasa
หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 มัสยิด	Grand	Mosque	-	ตลาดผาไหมเมืองบูรซา	-	เมืองอิชเมียร	(Izmir)

พักที่	Armis
Hotel	Izmir
หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

4 เมืองโบราณเอเฟซุส	-	บานพระแมมารี	-	โรงงานหนังชั้นนํา	-	เมืองปามุค
คาเล	-	เมืองโบราณเฮียราโพลิส

พักที่	Ninova
Thermal
Hotel	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

5 เมืองคอนยา	-	เมืองคัปปาโดเกีย	-	คาราวานสไลน	-	นครใตดินไคมัคลี	-
ระบําหนาทอง

พักที่	Gold
Yildirim
Hotel	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

6 เมืองเกอเรเม	-	พิพิธภัณฑกลางแจง	-	เมืองคัปปาโดเกีย	-	โรงงานทอพรม	-
โรงงานเซรามิค	-	เมืองอังการา

พักที่	Turist
Hotel	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

7 อิสตันบูล	-	ชองแคบบอสฟอรัส	-	สไปซมารเกต	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

5	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿32,998 ฿32,998 ฿32,998 ฿7,500



เฉพาะกรุปเดินทางวันที	่25-1	ก.พ.	61	นัดหมายเวลา	19.30น.	ออกเดินทางเวลา	22.35-05.50+1

20.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศประตู	10
เคานเตอร	U	ของสายการบินเตอรกิช	แอรไลน	Turkish	Airlines	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร	ติดแท็กกระเปา

23.45	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานอตาเติรก	(Ataturk	Airport)	เมืองอิสตันบูล	ประเทศตุรกี	สาย
การบิน	Turkish	Airlines	โดยเทีย่วบิน	TK69	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	10	ชั่วโมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
06.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานอตาเติรก	(Ataturk	Airport)	เมืองอิสตันบูล	ประเทศตุรกี	หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองอิสตันบูล	(Istanbul)	(เวลาทองถิ่นชากวาไทย	4ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	เมืองสําคัญอันดับ	1	ของประเทศ	เดิมชื่อ	คอนสแตนติโนเปิล	เป็นเมืองที่
มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี	ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส	(Bosphorus)	ซึ่งทําใหอิสตันบูลเป็นเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	(ฝ่ังThrace	ของบอสฟอรัส)	และทวีปเอเชีย	(ฝ่ังอ
นาโตเลีย)	ในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ันสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตก
ตางกันออกไป
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หลังทานอาหาร	นําทานชม	ฮิปโปโดม	(Hippodrome)	ตั้งอยูที่จัตุรัสสุลตานอาเหม็ด	ซึ่งคั่นระหวางมหา

วิหารโซเฟีย	Hagia	Sophia	และ	มัสยิดสีน้ําเงิน	เป็นสิ่งกอสรางสมัยกรีก	เมื่อ	ค.ศ.203	ใชเป็นสนามแขงมาและ
แขงรถศึก(Chariot	Racing)ที่น่ีจะมีเสาสําคัญ	3	ตนคือ	เสาคอนสแตนตินที่	7,	เสาอิยิปต	(Obelisk	of	Thutmose)
และเสารูปงู
นําทานชม	สุเหราสีน้ําเงิน	(Blue	Mosque)	สถานที่ศักดิส์ิทธิท์างศาสนา	ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง	ชื่อน้ีได

มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน	และถูกสรางขึน้บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพร
รดิไบเซนไทน	โดยสุลตานอาหเหม็ดที่	1	ค.ศ.	1609	ใชเวลาสรางทั้งหมด	7	ปี
จากน้ันชม	สุเหราเซนตโซเฟีย	(Mosque	of	Hagia	Sophia)	หรือชื่อในปัจจุบัน	พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟีย

(Ayasofya	Museum)	เดิมเคยเป็นโบสถของคริสตศาสนา	นิกายออรโธดอกส	ตอมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหรา
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหง	หน่ึง	และ	ถือเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลาง	จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร	และนับเป็นตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน



จากน้ันนําทานเขา	ชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)
ซึ่งเป็นอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําไดมากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สราง
ขึน้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70	เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้า
เรียงรายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา	อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดิน
ของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเขาชม	พระราชวังทอปกาปี	(Tokapi	Palace)	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศ

ออตโตมัน	ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ	เชน
เพชร	96	กะรัต	กริชทองประดับมรกต	เครื่องลายครามจากจีน	หยก	มรกต	ทับทิม	และเครื่องทรงของสุลตาน
ฯลฯ	(ภายในพระราชวังอาจจะมีการปิดปรับปรุงบางสวน	อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทัง้หมด)

จากน้ันนําทานชม	พระราชวังโดลมาบาหเช	(Dolmabahce	Palace)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสม
ผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน
เครื่องแกวเจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หลังอาหารคํ่านําเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก:	Ramada	Encore	Bayrampasa	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	ฝ่ัง	Thrace
ของบอสฟอรัส	และทวีปเอเชีย	ฝ่ังอนาโตเลีย	การไดไปเยือนเหมือนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง	2	อารยธรรมที่มีคุณคาดั่งอัญมณีของโลก

ฮิปโปโดรม	(Hippodrome)	สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส	เซเวรุส	เป็นสนาม
อาเรนาที่ใชสําหรับการแขงมา	และกิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา
100,000	คน	ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ	เสาโอบีลิสกฟาโรหื
ธุตโมส	(Obelisk	of	Pharaoh	Thutmose)	ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามา
จากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจาก
อาณาจักรยุคโบราณ	เสางู	(Serpentine	colum)	สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระ
หวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูที่วิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟี	เสาคอลัมนคอนส
แตนตินที่	7	(Column	of	Constantine	VII)	ตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.940	แตไมทราบ
ประวัติที่แนชัด



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

หรือชื่อเดิมคือ	สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่	1	ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค	ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	เชนกุหลาบ	ทิวลิป	คารเนชั่น	เป็นตน
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ	สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป

ในอดึตโบสถแหงน้ี	เป็นโบสถที่ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต	แต
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	สรางโดย	"พระเจาจักรพรรดิค์อน
สแตนติน"	โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง	17	ปี	แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผา
ทําลาย	หลายครั้ง	วอดวายนับไมถวน	สาเหตุเน่ืองจาก	ความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวาง	ศาสนาคริสต	และ	ศาสนาอิสลาม

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)
ซึ่งเป็นอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําได
มากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สรางขึน้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70
เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียง
รายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา	อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลตานมานานกวา	3	ศตวรรษ	สรางโดย	'จักรพร
รดิเมหเม็ตผูพิชิต'	ในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชของสุลตาน
ชาว	ตุรกี	ซึ่งคัดเลือกเด็ก	ๆ	คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเป็นเติรก
และนับถือศาสนาอิสลาม	ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการเป็น
ใหญเป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก	ขางแคร	และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวัติ
รัฐประหารเลยดวยซํ้า

พระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสาน
ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาด
ใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกวเจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	Ramada	Encore	Bayrampasa	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองบูรซา	(Bursa)	(ระยะทาง	154ก.ม./2.30ช.ม.)

นําทานชมความงามของ	มัสยิดเกาแก	Bursa	Grand	Mosque	ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดออน	และ
ประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด	และซับซอนอยางพิสดารทั้งลายรูปวงกลม	รูปดาว
ซึ่งเป็นสัญลักษณของศาสนาอิสลามและรูปเรขาคณิต
ใหทานไดชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษตัริยที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน	ไดใชเมืองน้ีเป็น

ที่ฝังศพ	และนอกจากน้ันยังถูกตกแตงใหเป็นสวนที่สวยงาม	รมรื่นไปดวยตนไมที่เขียวชอุมเป็นจํานวนมาก	จน
ไดชื่อวาเป็นเมืองที่มีสีเขียว	Green	Bursa	สุสานสีเขียว	Green	Tomb	สุเหราสีเขียว	หรือ	Yesil	Mosque
สถานที่ศักดิส์ิทธิท์างศาสนา	ที่มีความสวยงามอีกแหงหน่ึงของเมืองบูรซาถูกสรางขึน้ในชวงปี	ค.ศ.	1491	-	1421
โดยสถาปนิกชื่อ	Haci	Ivaz	Pasa	โดยใชรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซา	อาคารสุเหรามีความโดดเดนดวย
การใชกระเบื้องหินออนสีฟาเขียวในการตกแตง	ผนังและเพดาน	ดานในก็ถูกตกแตงดวยกระเบื้องโมเสคสีฟา
เขียวเชนเดียวกัน	นอกจากน้ีภายในสุเหราแหงน้ียังมีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดที่	1	และครอบครัว	สถานที่
แหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณคาของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิง	ตลาดผาไหมเมืองบูรซา	Bursa	Silk	Market	ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

ตุรกี	ซึ่งอยูไมไกลจากทะเลมารมามากนัก	โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเป็นหลัก	โดยเฉพาะผา
คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ	อันเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีก
หน่ึงประเทศ	ซึ่งนอกจากผาคลุมแลวก็ยังมีเสื้อผาหลากหลายแบบ	และดวยสีสันของผาไหมที่สดใสน่ีเองที่ทําให
ตลาดแหงน้ีกลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด	จนครั้งหน่ึงสมเด็จพระนางเจา	ควีนอลิซาเบท	แหงอังกฤษเคยมา
เยือนดวย
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู	เมืองอิซเมียร	Izmir	(ระยะทาง	330	กิโลเมตร	/	4.20	ชัว่โมง)	เป็น

เมืองเกาแก	รายลอมดวยหุบเขา	แตก็มีสวนที่ติดทะเลอยูบางเสมือนเป็นเมืองตากอากาศแถบทะเล
เมดิเตอรเรเนียนของยุโรป

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
ทีพ่ัก:	Armis	Hotel	Izmir	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มัสยิดเกาแกของ	เมืองบูรซา	Grand	Mosque	ภายในจะพบกับผลงานอัน
ละเอียดออน	และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด
และซับซอนอยางพิสดารทั้งลายรูปวงกลม	รูปดาว	ซึ่งเป็นสัญลักษณของ
ศาสนาอิสลาม	และรูปเรขาคณิต	ใหทานไดชมความสวยงามของตัวเมืองที่ใน
อดีตกษตัริยที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมัน	ไดใชเมืองน้ีเป็นที่ฝังศพ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ตลาดผาไหมเมืองบูรซา	Bursa	Silk	Market	ตลาดผาไหมเมืองบูรซาที่ตั้งอยู
ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี	ซึ่งอยูไมจากทะเลมารมามากนัก
โดยตลาดแหงน้ีคาขาย	ผลิตภัณฑจากผาไหมเป็นหลัก	โดยเฉพาะผาคลุม
ศีรษะลวดลายพื้นเมือง	จะขายดีเป็นพิเศษ	อันเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มี
ผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

อิซเมียร	เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย	และเป็นเมือง
อันดับที่สามมีประชากรมากที่สุด	ในประเทศตุรกี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Armis	Hotel	Izmir	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เมืองโบราณเอฟฟิซุส	City	of	Ephesus	อาคารที่เป็นสัญลักษณของนครเอฟฟิซุส	คือ	หองสมุด

ของเซลซุส	Library	of	Celsus	และอาคารสําคัญอีกแหงคือวิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน	Temple	of	Hadrian
สรางขึน้ถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน	ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก	จากน้ันปิดทาย
กันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟิซุส	คือ	โรงละคร	Great	Theatre	ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหล
เขาใหเป็นที่น่ัง	สามารถจุคนไดถึง	25,000	คน	ซึ่งคิดเป็น	1	ใน	10	ของประชากรในยุคน้ัน	สรางสมัยกรีกโบราณ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	บานพระแมมารี	House	of	Virgin	Mary	ซึ่งเชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารี

มาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี	ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน	ชื่อ	แอนนา	แค
เธอรีน	เอมเมอริช	Anna	Catherine	Emmerich	ในปี	ค.ศ.	1774-1824	ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยาง
ละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง	เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังน้ี	จนพบในปี	ค.ศ.
1891	ปัจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเป็นบานอิฐชั้นเดียว	ภายในมีรูปป้ันของพระแมมารี	ซึ่งพระ
สันตะปาปา	โปปเบเนดิกสที่	16	ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี	บริเวณดานนอกของบานมีกอกน้ําสามกอกที่เชื่อวาเป็น
กอกน้ําที่มีความศักดิส์ิทธิ	์แทนความเชื่อในเรื่อง	สุขภาพ	ความรํ่ารวย	และความรัก	ถัดจากกอกน้ําเป็น	กําแพง
อธิษฐาน	ซึ่งมีความเชื่อวา	หากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงใหเขียนลงในผาฝาย	แลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน
นําทานชอปป้ิง	ณ	ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง	ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด	อีกทั้งยัง

ผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี	เชน	Versace	,	Prada	,	Michael	Kors	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาได
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	Pamukkale	(ระยะทางประมาณ	220	กิโลเมตร	ใชเวลา

เดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	คําวา	“ปามุคคาเล”	ในภาษาตุรกี	หมายถึง	“ปราสาทปุยฝาย”	Pamuk	หมายถึง
ปุยฝาย	และ	Kale	หมายถึง	ปราสาท	เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ	35
องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็นที่มีแรหินปูน	(แคลเซี่ยมออกไซด)	ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก	ไหลรินลงมาจากภูเขา	“คา
ลดากึ”	ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ	รินเออลนขึน้มาเหนือผิวดิน	และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว
เป็นแอง	เป็นชั้น	ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ	อันสวยงามแปลกตาและโดด
เดนเป็นเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน	จนทําให	ปามุคคาเล	ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี	ค.ศ.	1988

นําทานชม	ปราสาทปุยฝ าย	ปามุคคาเล	เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน	นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดาน
ขางของอางน้ํา	เป็นรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง	ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ	เมฆหรือปุยฝาย
น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน	หอยยอยเป็นรูปรางตาง	ๆ	อยางมหัศจรรย	น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ	33-35	องศาเซลเซียส	ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม	เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรค



หัวใจ	โรคไขขออักเสบ	ความดันโลหิตสูง	โรคทางเดินปัสสาวะ	และโรคไต	ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอน
สามารถรักษาโรคได
นําทานชม	เมืองโบราณเฮียราโพลิส	(Hierapolis)	ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค	กอตั้งโดยกษตัริยยูเมเนส

ที่	1แหงแพรกามุม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก:	Ninova	Thermal	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย	มีอายุราว	2	พันปี	ซึ่งถือวาเป็นเมืองเกาที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน)	ปัจจุบัน
จะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง	10	กวาเปอรเซ็นต	แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียม
ไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยูคูกับตุรกี	ให
นักทองเที่ยวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	รวมไปถึง
ผานทางความเชื่อตางๆ

เชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี
ตั้งอยูบนภูเขาสูง	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป
นมัสการใหไดสักครั้ง	บานพระแมมารี	มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว	ภายในเป็น
หองโถงกวาง	ๆ	ไมมีสิ่งตกแตงภายในมากนัก	มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแทน
บูชา

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี	ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑเสื้อหนัง	ตาม
อัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

มีไฮไลตอยูที่สระน้ําแรโบราณ	ที่มีน้ําแรธรรมชาติผุดขึน้มาชั่วนาตาปีนับแต
อดีตคราวสรางเมืองจนถึงปัจจุบัน	และเป็นน้ําแรที่ขึน้ชื่อในเรื่องของสรรพคุณ
การรักษาโรค	ไมวาจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเสนประสาท
เป็นตน	สามารถลงไปแชได	ซึ่งทางเมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระ
น้ําแรอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

	พักที่	Ninova	Thermal	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองคอนยา	Konya	(402	ก.ม./	5	ช.ม.)	เป็นเมืองที่นิยมใชเป็นจุดพักของการเดิน

ทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกี	หรือที่
ยุคน้ันเรียกอนาโตเลียเป็นอูขาวอูน้ําของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองคัปปาโดเกีย	Cappadocia	(ระยะทาง	236	กิโลเมตร	ใชเวลานัง่รถประมาณ	3

ชัว่โมง)	ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็นเมืองมรดกโลก	เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก	ระหวาง
ทางแวะถายรูป	คาราวานสไลน	ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี	(Sultan	Han	Caravanserai)	ตั้งอยู
ที่หมูบานสุลตานฮานี	สรางโดยสุลตานอาเลดดินเคยโคบาท	ราวศตวรรษที่	13	ประตูทําดวยหินออนสกัด
ลวดลายโบราณ	ตรงกลางเป็นสุเหรา	สวนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว	หองน้ํา	และหองนอน
นําทานชม	นครใตดินชาดัค	Underground	City	of	Chadak	เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	เพื่อใช

เป็นที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางทั้งหอง	โถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอม
อาหาร	หองครัว	หองอาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
ชมระบําหนาทอง	(Belly	dance)	และการแสดงพื้นเมืองตางๆของตุรกีอันลือชื่อที่นาตื่นตาตื่นใจ
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม
ทีพ่ัก:	Gold	Yildirim	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวก
เติรกบนแผนดินตุรกี	ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดด
เดนที่น่ี	และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี	ที่ถือกําเนิดมาจาก
การกอตั้งของเมฟลานา	เยลาเลดิน	ผูซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาว
คริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษใน
สายตาเหลาสาวก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เป็นโรงแรมที่พักสมัยโบราณที่สามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได
เป็น	1	ใน	3	อนุสรณที่สําคัญของโรงแรมคาราวาน	ของประเทศตุรกี

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึก
ศัตรู	โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด	ลึกถึง	85	เมตรทีเดียว	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอมอาหาร	หองครัว	หอง
อาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ	แมจะเป็นเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น	แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย	หนารอนอากาศเย็น	หนาหนาว
อากาศอบอุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
	พักที่	Gold	Yildirim	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองเกอเรเม	(Goreme)	นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑกลางแจง	(Goreme	Open-Air

Museum)	ซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	คัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรย	ซึ่งเกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกวาง	แลวทับถมเป็นเวลาหลายลานปี	เมื่อวันเวลาผานไป	พายุ
ลม	ฝน	และหิมะไดเป็นกัดเซาะแผนดิน	มาเรื่อยๆ	กอใหเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารองลึก	เนินเขา	กรวยหิน
และเสารูปทรงตางๆ	เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม	แปลกตาและนาอัศจรรย	ดั่งสวรรคบนดิน	จนไดชื่อวา	ดิน
แดนแหงปลองนางฟา	และไดรับการแตงตั้งจาก	องคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี
เขาชมบานชนพื้นเมือง	Local	Cave	House	ของชาวพื้นเมือง	Cappadocia	พรอมดื่มชา	กาแฟ	เน่ืองจาก

ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี	เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา	กาแฟ	เป็น	Welcome	drink	เพื่อแสดงถึงน้ําใจ
และมิตรภาพระหวางเพื่อนใหม	จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพื้นเมืองที่มีผูคนอาศัยอยูจริงๆ



นําทานเดินทางชม	โรงงานทอพรม	(Carpet)	โรงงานเซรามิค	(Pottery)และรานจิวเวอรรี	่Jewellery
อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงอังการา	Ankara	(ระยะทาง	287	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.45

ชัว่โมง)	ซึง่เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยูบริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองรองจากอิส
ตันบูล	ระหวางทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ	ทะเลสาบเกลือ	(LAKE	TUZ)	นําทานเดินทางสูที่พัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก:	Turist	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต	ซึ่งชาวคริสตมีความตองการที่จะเผยแพร
ศาสนา	ไดขุดเจาะแทงหินที่เกิดจากเศษเถาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
สามสิบลานปีกอน	(แทงหินมีรูปรางแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลม
ในขณะที่ยังไมแข็งตัวดี)	เป็นถํ้าตางๆเป็นจํานวนมากใหเป็นโบสถเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา	และเพื่อสําหรับหลบภัยและปองกันการรุกรานของชน
เผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต	"เกอเรเม"	ไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยยูเนสโกในปี	ค.ศ.1985

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”

พรมเป็นสินคาที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล	ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาว
ของเสนใยที่ใชทอคือ	ฮาลื่อและคิลิม	ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน	วัสดุที่
ใชทอมีทั้งขนสัตวฝาย	ไหม	เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก	ดานหน่ึงจึงปุยขึน้
เป็นลายตามที่ชางตองการ	สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน	แตทอโดยไมตัดดาย
พรม	จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

โรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)	คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ให
เวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย



สําหรับทานใดทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	จะตองออกจากโรงแรม
05.00	น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดยาก	ใชเวลาอยูบน
บอลลูนประมาณ	1	ชัว่โมง	(คาทัวรไมรวมคาขึ้นบอลลูน	1ทาน	ราคาประมาณ	220	USD	)

ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เมืองอังการา	(Ankara)	ระยะทางประมาณ	300	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	3	ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี	ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย	ชาว
ตุรกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียวาอนาโตเลีย	และอังการาเป็นเมืองใหญอันดับ
สองรองจากอีสตันบูล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Turist	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	กรุงอิสตันบูล	Istanbul	(ระยะทาง	450	ก.ม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	5.20ช.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา	(The	Black	Sea)	เขากับ

ทะเลมารมารา	(Sea	of	Marmara)	ความยาวทั้งสิ้น	ประมาณ	32	กิโลเมตร	ความกวางตั้งแต	500	เมตร	จนถึง	3
กิโลเมตร	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา	พบกันที่น่ี	นอกจากความ	สวยงามแลว	ชอง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย	ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ชอปป้ิง	Candy	Shop	และ	ตลาดสไปซ	มารเก็ต	(Spice	Market)	หรือตลาด

เครื่องเทศ	ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเครื่องประดับ	ชาหรือกาแฟ	รวมถึงผล
ไมอบแหงอันขึน้ชื่อของตุรกี	อยาง	แอปริคอท	หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานอตาเติรก	เมืองอิสตันบูล	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	ฝ่ัง	Thrace
ของบอสฟอรัส	และทวีปเอเชีย	ฝ่ังอนาโตเลีย	การไดไปเยือนเหมือนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง	2	อารยธรรมที่มีคุณคาดั่งอัญมณีของโลก



เฉพาะกรุปเดินทางวันที	่25-1	ก.พ.61	ไฟลทกลับออกเดินทางเวลา	20.50-09.45+1

เฉพาะกรุปเดินทางวันที	่25-1ก.พ.61	ไฟลทถึงไทยเวลา	09.45

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่
แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	32	ก.ม.	ความกวางตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	ก.ม.	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด
บารซาร	เป็นตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล	โดยเป็นสวนหน่ึงของ
ศูนยการคา	เยนี	คามี	รายไดจากคาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและ
กิจกรรมการกุศลอื่นๆ	มักเรียกขานกันจนติดปากวาตลาดอียิปต	เพราะที่น่ี
มีชื่อเสียงในเรื่องสินคาที่นําเขาจากกรุงไคโร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

01.55	น.	ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	TURKISH	AIRLINES	เทีย่วบินที	่TK68

14.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิง่ของผิดกฎหมาย	ซึง่อยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย14วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษทัประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)

14.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

15.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

16.	กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ
การเขา-ออกใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

17.	การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	25	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึง	25	ทาน
-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทางทางบริษทัฯจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ	เดินทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	25	วันกอนวันเดินทาง



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับพรอมคณะ	สายการบิน	TURKISH	AIRLINES

2.	คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว	สําหรับพักหองละ	2	ทาน	(ในกรณีมีงานเทรดแฟร
การแขงขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยายพักในเมืองใกลเคียงแทน	อาจจะมีการปรับ
เปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)	กรณีพัก	3	ทานตอหอง	โรงแรมในตุรกีสวนใหญจะไมมีหอง	TRP	(3ทาน)	อาจ
จําเป็นตองแยกพักพัก	2หอง	(มีคาใชจายพักเดี่ยวเพิ่ม)

3.	คาอาหารครบทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ	ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง
4.	คารถตลอดรายการทัวร
5.	คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ	ที่ระบุไวในรายการ
6.	คามัคคุเทศกของบริษทันําเที่ยว	และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่สายการบิน	TURKISH	AIRLINES	กําหนดสัมภาระโหลดใตทองเครื่องทาน

ละ	1ใบ	ไมเกิน	20	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน	7	กิโลกรัม	ไมสามารถซื้อเพิ่มไดและคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน	หากน้ําหนักเกินทานจะตองชําระคาปรับหนาเคานเตอรตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ

8.	คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน	ทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)	ไมรวม
ประกันสุขภาพ

9.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ	พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง	(ไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

1.	คาบริการ	และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ
2.	คาทิปหัวหนาทัวร	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น	และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ	60	USD	/ทาน	ตลอดทริปการ

เดินทาง
3.	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง	อาหารที่สั่งเพิ่ม	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	และสําหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
5.	คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือคนตางดาว
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%,	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
8.	คายกกระเปาเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ	1	ใบ
9.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1.	พาสปอรต	2.	ใบประจําตัวคนตางดาว	3.	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	4.	สําเนาทะเบียนบาน	(ถามี)
5.	สมุดบัญชีเงินฝาก	(ถามี)	6.	รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยชําระคาบริการ
ตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

**	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยไมตองขอวีซา	**
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดิน

ทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน

**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ	กรณีทีท่านเดินทางเป็น
ครอบครัวหลายทาน	กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาทีใ่หทราบ
**กรณีเปลีย่นชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง	มิฉะนัน้ถาแจงหลัง
จากเจาหนาทีอ่อกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว	จะตองชําระคาใชจายเพิม่เติมในสวนน้ี

กรณีทีท่านตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาจองตัว๋ที่สามารถเลื่อนเวลา	และวันเดินทางได	เพราะ
จะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีทีท่านเป็นอิสลาม	หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท	ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน
ราคาทัวรใชตัว๋เครื่องบินแบบกรุป	ไมสามารถสะสมไมลได	ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไดจะตองเดินทาง

ไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทาน้ัน



ทางบริษทัไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาทีไ่มรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	ตองจายคาพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
ลูกคาทีเ่ดินทาง	3	ทาน	อาจมีคาใชจายเพิม่เติม	(พักเดีย่ว)	ขึน้อยูกับมาตรฐานโรงแรม	สวนหอง	TRP	จะ

ไมมีในบางประเทศ	ยกเวน	เด็ก	Infant-6	ปี
การใหทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเทีย่วเดินทางไปตางประเทศ	จะตองมีการเรียกเก็บเพื่อ

เป็นสินน้ําใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ	จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนน้ีเพื่อมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการ
เดินทาง
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน

การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืน
เงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น


