
 

 

รหัสทัวร GS1900769 
ทัวรตุรกี Best ever 9 วัน 6 คืน (TK) 
ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย 
น่ังกระเชาไฟฟ�าสู เมืองเปอรกามัม 
ปราสาทปุยฝ�าย เมืองปามุคคาเล 
เขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา 
พิเศษ ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง 
 
 

 
 

  



 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                  
 
19.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน 

ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

21.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่ TK 065  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

                                                                หรือ 
20.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน 

ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่ TK 069  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 

 วันที่ 2    อิสตันบูล(ตุรกี) – มาไมเมืองทรอย – ชานัคคาเล – น่ังกระเชาสูเมืองเปอรกามัม  (B            
04.00น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการ

บิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 065   
หรือ 

05.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการ
บิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 069   
(ตามเวลาทองถ่ินชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (TROY) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองที่มี
ช่ือเสียงเลาขานสืบตอกันมาต้ังแตในอดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว ชมมา
ไมจําลองแหงเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) มาไมที่มีช่ือเสียงโดงดังมาก
ที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (TROY) ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมือง



 

 

ทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมือง
ทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอัน
ชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีช่ือวา โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ 
เฮลเลสปอนต (HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 
กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลู
ของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งต้ังอยูริมทะเลมารมา
ราตัดกับทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมืองทรอย  
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้น สู เมืองเปอรกามัม (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ต้ัง
ตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส 
(ACROPOLIS) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค 
บ ริ เวณ เดี ย ว กั น  วิ ห า ร โอ ลิ ม เป ย น  เซ อุ ส  (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - 
OLYMPIEION) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑ เปอรกามัมที่ เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส 
(THEATER OF ACROPOLIS) เปนโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ต้ังอยูในทําเลที่สวยงาม
ที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐาน
ในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่ง
มักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโต
รุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี ชม วิหารเอสเคลปออน 
(ASKLEPION) อยูเบ้ืองลางทางตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออสเทพแหง
การแพทย (ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเปนรถเล็กแทนกระเชาไฟฟ�า) 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที ่  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
วันที่ 3        เมืองเซสมี เวนิสแหงตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟซุส  – เมืองคูซาดาซี – รานเคร่ืองหนัง         
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

       นําทานเดินทางสู เมืองเชสมี (Cesme) เปนเมืองที่ต้ังอยูทางตะวันตกของ Izmir ต้ังอยู
บนแหลมซึ่งย่ืนลงไป 

  ในทะเลอีเจี้ยน เชสมี(Cesme) เปนเมืองตากอากาศชายทะเลที่มนตสเนห บานเมืองคุม
โทนสีขาวๆเหมือนเปนยานที่ทําบานคลายๆซานโตริน่ี ซึ่งไดรับอิทธิพลจากกรีซ หินปูนสี
ขาว หนาตางสีพาสเทล เต็มไปดวยรานคารานอาหารและโรงแรมมากมาย ทําใหมีช่ือเรียก
มากมายจากนักทองเท่ียว ไมวาจะเปน ซานโตริน่ีแหงตุรกี หรือ บางคร้ังก็ เวนิสแหงตุรกี 
เปนเมืองที่นามาพักผอนหยอนใจเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะชวงหนารอนจะมีนักทองเที่ยว
มากมายมายังทีน่ี  

  เมืองน้ียังมี ปราสาทเซสมี (Cesme Castle) ปราสาทสรางในยุคออสโตมัน เปนปราสาท
ก่ึงยุค 

                   กลาง และเปนศิลปะแบบคริสตผสมอิสลาม (ไมรวมคาเขาปราสาท ราคา 8 ลีรา)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
เมืองโบราณที่ มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก 
(LONIA) จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหา
ราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัด
ของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซาก
ส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 
30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 
(ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หอสมุด
เซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเปนเลิศและมีขนาดใหญมาก สราง
โดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657-660 
และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง 
ทาเลียบชายฝم�งทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา  
เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเปน
ประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิตเส้ือหนัง



 

 

ใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อีกดวย อิสระ
ใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที ่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

  
วันที่ 4    ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัย
กรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นก่ึงสถาปตยกรรม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร
รอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงาม
มาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เปนเมืองโรมัน
โบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอน ซึ่งเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษา
โรค เม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร 
แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที ่  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา                        
 
วันที่ 5     คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบําหนาทอง                                                                        
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  ซึ่งเคย
เปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะชม ที่พัก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เปนสถานที่ พักแรมของกอง
คาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานที่นักบวชใน
ศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานัก
แหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา นําทาน
เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปน
บริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปน
สวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไป
จนถึงประเทศจีน เปนพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลานป
มาแลว ทําใหลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถม
เปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัด
เซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาด
แปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (คว่ํา) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” 
(FAIRY CHIMNEY) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต 
(ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ี
ก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเปน
เมืองใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได เพราะที่เมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน 
ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโด
เกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลย
ทีเดียว และยังมีการขุดเช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุก
อยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บาง
หองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความ
อัศจรรยใตพิภพแหงน้ี ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย 
เปนสถานที่มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (BELLY 
DANCE) ซึ่งเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6,000 ป ใน
ดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือ
คนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซี



 

 

ทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลาย
มาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักที ่  STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ําจําลอง หรือเทียบเทา   
   
วันที่ 6     นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เคร่ืองประดับ –  เมืองอังการา                                                                            
   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 
** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
จะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชม
ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูน
ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยูที่ทานละ ประมาณ 250 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรม
ทัวร ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ทาน ** 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) เปนสถานที่ ท่ีผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใตดินที่มี
ขนาดใหญ มีถึง 10 ช้ัน แตละช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหองๆ มีทั้ง
หองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และระบบระบายอากาศ
ที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดิน
สวนกันไมได 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (GOREME) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย ใน
ตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณที่เปนที่ต้ังถ่ินฐานของ
ผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ หลบหนีภัยจาก
การไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนา
ของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปน
เมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคลํ้าคาแหงหน่ึง ที่มีช่ือเสียง
โดงดังไปท่ัวโลก 



 

 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (OPEN AIR MUSEUM OF 
GOREME) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดกโลก 
ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ 
ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไป
เกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุด
ของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC 
FACTORY) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (JEWELLY FACTORY) เพ่ือใหทานไดชมการ
สาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมือง
หลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีช่ือตามประวัติศาสตรวา ANGORA เปนเมืองหลวงของ
ตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาต้ังอยูใน
เขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจาก
เมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเปนที่ต้ัง
ของรัฐบาลกลาง สวนราชการตางๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที ่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

   
วันที่ 7     อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส                                                                  
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศ
ตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล มีทําเลที่ต้ังอยูบริเวณชอง
แคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป 



 

 

คือ ท วีป ยุโรป  (ฝم� ง THRACE ของบอสฟอรัส ) และทวีป เอเชีย (ฝم� งอนาโตเลีย ) 
สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ
เฉพาะที่พิเศษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (DOLMABAHCE PALACE) สรางโดยสุลตาน
อับดุล เมซิด (ABDUL MECIT) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออน 
ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�ง
ทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรปจุดเดนของพระราชวังแหงน้ีคือ มีการ
ประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เคร่ือง
แกวเจียระไน และรูปเขียน รูปถายตางๆ และที่มีช่ือเสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลียร 
ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่ส่ังทําจากแกวคริสตัลขนาดใหญที่สุดในโลกหนักถึง 5,000 
กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญที่สุดในโลก เสา
หินออนบันไดทางขึ้นหองโถงตรงราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดวยแกวคริสตัล 
พรมช้ันเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกวเจียระไนจาก
โบฮีเมียที่ดีที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออนจากอียิปตมาทําหองอาบน้ํา (ซาวนา) 
ในรูปแบบที่เรียกวา เตอรกิชบาธ เฟอรนิเจอรทุกช้ินที่ประดับประดาอยูในพระราชวังแหงน้ี 
คือเฟอรนิเจอรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมในโลก ที่นาสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไวมากมาย 
ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อันเปนเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก 
ถึงแกอสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลตานหลาย
พระองคที่นาสนใจคือ รูปสุลตานอับดุล อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก สูง 195 เซนติเมตร มี
น้ําหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ้า ขี่มา ย่ิงธนู เปนสุลตานองคแรกที่เสด็จเยือน
ตางประเทศ เชน อียิปต ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเย่ียม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่นาทึ่ง
และประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยางในพระราชวังเปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลาย
เสียหาย การเขาชมภายในพระราชวังก็ตองเขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก
ของวังนําชมทีละหองทีละอาคาร มีเจาหนาที่คอยควบคุมอยูทายคณะ คอยดูแลไมให
แตกแถวไมใหอยูหองใดหองหน่ึงนานเกินไป ไมใหจับตองส่ิงของตางๆ และตองสวม
ถุงพลาสติกคลุมรองเทาทุกคน เพื่อป�องกันไมใหพื้นปารเกตอันสวยงามตองสึกหรอ รวมทั้ง
พื้นพรมอันลํ้าคาเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา สวนริมทะเล 
อุทยานดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รูปปم�น รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นาช่ืนชมใน



 

 

รสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางย่ิง ** เวลาเปด-ปด 09.00-16.00 น. (ปดทุก
วันพฤหัสบดี) ** 
นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเปนชองแคบที่
เช่ือมทะเลดํา (THE BLACK SEA) กับทะเลมารมารา (SEA OF MARMARA) โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชอง
แคบน้ี ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจาก
ความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกัน
ประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝم�ง
ชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดา
เศรษฐีทั้งหลาย  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
พักที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   

   
วันที่ 8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน – สไปซ มาเก็ต– 

สนามบินอิสตันบูล                                                                                               
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 
การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผา
สําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิมคือ สุเหราสุลตานหอาร
เหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา 
ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณาทํา
กิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ด
ส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผุนํา
ศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ช่ือ
สุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟ�าจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน 
กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและ
นางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนา



 

 

และดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางที่อํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน 
โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE) 
นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน
สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดร
โมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว 
(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของ ฮิป
โปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะย่ิงใหญและ
เกาแกในสมัยโบราณสรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน 
คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรางเม่ือไหรไมมีใคร
ทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เช่ือวาสรางกอนคริสกาลมา 
479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (DELPHI) แลวถูกขนยายมาต้ังที่น่ีเม่ือ 
ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส 
(OBELISK OF THUTMOSE) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพท
มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม 
ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐาน
ของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงส่ีเหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุด
จะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก 
หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตนกําเนิดจากอียิปต
โบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางขึ้นเปนคู ต้ังอยู ณ 
บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆ
เสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และ
เร่ืองราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบลิสกจึงเปนเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ 
บงบอกถึงนัยยะแหงที่ต้ังของสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของอียิปตนําทานชม 
วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) **ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคา
เปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครองเมือง 
ไดเปลี่ยนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระ
เยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันน้ี
คงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปم�ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของ



 

 

โลกซึ่งมีพื้นที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของ
อาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาค้ํายันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากใน
ยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท าน เข าชม อุโมงค เก็บ น้ําเยเรบาทัน  (BASILICA CISTERN , YEREBATAN 
SARAYA) สรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สราง
ขึ้นมาเพ่ือทําการเก็บน้ําที่ ไหลมาจากป�าเบลเกรด โดยมีทอ น้ําลําเลียงซึ่ งเรียกวา 
“AQUEDUCT” เพื่อกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงค มีความจุน้ําไดมากถึง 
80,000 ลูกบาศกเมตร ขนาดของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร กวาง 73 เมตร มีเสาค้ํา
ยัน 336 ตน แตละตนสูง 9 เมตร มีดวยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ตน) ความหางของแต
ละตน คือ 4.9 เมตร จุดเดนของอุโมงคดังกลาวคือ เสาหยดน้ําตา (THE COLUMN OF 
TEARS) ซึ่งเปนเสาที่มีลายแกะสลักเปนรูปหยดน้ําตา และ เสาศีรษะเมดูซา (MEDUSA) 
ตามความเช่ือกรีกโบราณ เมดูซาเปนนางปศาจที่อาศัยอยูใตดิน เสนผมของเมดูซาเปน “งู” 
ตามตํานานหากใครมองเห็นใบหนาเธอก็จะกลายเปนหินในทันที แมแตตัวเธอเอง หาก
มองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปนหินเชนเดียวกัน เพ่ือเปนการแกเคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของ
เมดูซา ต้ังกลับหัวหรือตะแคง ดังน้ันการต้ังรูปแกะสลักดังกลาวเปนการต้ังไวเพ่ือให เมดูซา
ปกป�องอุโมงคเก็บน้ําดังกลาวน้ันเอง แตละวันจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาแวะชมจํานวน
มาก โดยปลายเสนทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงคมีการเลี้ยงปลาไว
มากมาย นักทองเท่ียวหลายทานก็นิยมโยนเหรียญบาง เปนไปไดวาอยากใหกลับมาอีกคร้ัง 
ตามความเช่ือการโยนเหรียญในอางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศอิตาล ี
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกลกับ
สะพานกาลาตา ที่น่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมืองอิสตันบูล 
สรางขึ้นต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของศูนยการคาเยนี คามี สินคาที่
จําหนายสวนใหญคือเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากน้ียังมีถั่วคุณภาพดีชนิดตางๆ รังผึ้ง 
น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดับอีกดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง  
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 



 

 

20.10น. ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่ TK 064  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง ** 
 

วันที่ 9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                  
09.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ  
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ  

เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบ
ในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

  

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดไฟลทบิน 

และ เวลาบิน ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก 
ทานละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก 
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน พฤษภาคม 

29 พ.ค.- 06 มิ.ย. 62 
TK065 BKKIST 21.45-
04.00 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

31,900 31,900 31,900 8,000 17,900 

เดือน มิถุนายน 

12 - 20 มิถุนายน 62 
TK069 BKKIST 23.00-
05.20 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

31,900 31,900 31,900 8,000 17,900 

26 มิ.ย.- 04 ก.ค. 62 
TK065 BKKIST 21.45-
04.00 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

31,900 31,900 31,900 8,000 17,900 

เดือน กรกฏาคม 

10 - 18 กรกฏาคม 62 
TK065 BKKIST 21.45-
04.00 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

24 ก.ค.- 01 ส.ค 62 
TK065 BKKIST 21.45-
04.00 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

31,900 31,900 31,900 8,000 17,900 



 

 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล
ลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเท่ียว ประเทศตุรก ีไม

จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 

USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เที่ยวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

เดือน สิงหาคม 

07 - 15 สิงหาคม 62 
TK065 BKKIST 21.45-
04.00 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

33,900 33,900 33,900 8,000 17,900 

21 - 29 สิงหาคม 62 
TK069 BKKIST 23.00-
05.20 
TK064 ISTBKK 20.10-
09.40 

31,900 31,900 31,900 8,000 17,900 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก

รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผู เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป  ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และ

ตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด 
และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพี
เรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังที่
เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กอนคอน
เฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายใน
ที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการ

จะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพื่อมอบ
ใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว 
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 



 

 

เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

 ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต างกั น  จึ งอ าจทํ าให ห อ งพั กแบบ ห อ งพั ก เด่ี ยว  (SINGLE) และห อ ง คู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัทผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


