
                                            

 

รหสัทวัร FIN1903674 
บินตรงตรุก ีอัญมณีแหงเอเชียไมเนอร 8วนั 5 คืน [FT] 
เมืองชานัคคาเล  เพอรกามอน  วหิารอะโครโปลิส  คูซาดาซึ  เมืองโบราณเอเฟซุส  หองสมดุเซล
ซุส  บานของพระแมมารี  โรงงานหนังช้ันนํา  ปามคุคาเล  นครโบราณเฮียราโปลิส  นครใตดิน
ไคมคัลี  พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม  หุบเขาอุซิซาร  โบสถเซนตบารบารา โบสถมงักร  โบสถ
แอปเปم�ล  ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส  สุเหราสีน้ําเงิน  ตลาดสไปซมาเก็ต 

 



                                            

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

19.00 น. คณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 
4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบิน เตอรกิช แอรไลน เจาหนาที่ทัวรคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ 
TK065 

วันที่สอง  อิสตันบูล – เพอรกามอน – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ  

05.45 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) นําทานออกเดินทางสู จากน้ันนําทานเดินทาง
สู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4.20 ช่ัวโมง) ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่สวยงามของ
ขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล จากน้ันนําทานน่ังเรือเฟอรร่ีขามฟากสูเมืองชานัคคาเล 
ผานชองแคบดารดะแนลล (Dardanelles) จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมือง
เปอรกามัม Pergamum นําทานออกเดินทางสู เพอรกามอน (Pergamon) 
ระยะทาง 267 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ ต้ังอยูใน
บริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

 นําทานชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานใน
การป�องกันเมอืงของอาณาจักรกรีกและโรมนั ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง 
ซึ่งมักจะเปนเนินเขาทีด่านหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ 
ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ด านบน (upper town) จะเปนพื้ นที่ วิหารบูชาเทพเจา  สถานที่ ศักดิ์ สิทธิ์  
พระราชวังและพื้นทีใ่ชงานตางสําหรับกษตัริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคน



                                            

 

ธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง นําทานออกเดินทางสู คูซาดาซึ 
(Kusadasi) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)  

ที่พัก    โรงแรม ADA CLASS KUSADASI หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

วันที่สาม เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บานพระแมมาร ี– ปามุคคาเล 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 

 นําทานเขาชม เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงาม
จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่
สมบูรณและมั่งค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The 
Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามี
รูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพี
แหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของ
จําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดง
อยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 
คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลาน
แสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นํา
ทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ัน 



                                            

 

 นําทานเย่ียมชมโรงงานหนังชั้นนํา (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่
ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดเปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุด
อันดับตนๆของโลก อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน 
Versace, Prada, Michael kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

นําทานออกเดินทางสู ปามุคคาเล (Pamukkale) ระยะทาง 222 กิโลเมตรใชเวลา
เดินทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิน
ผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่ง
สถาปตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton 
Castle) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของ
อางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปน
รูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ 
โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสงู โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว
โรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จากน้ันนําทานเขาชม นครโบราณเฮียรา
โปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยกอนน้ันเช่ือกันวาเปนนครศักด์ิสิทธิ์ 
ดวยช่ือวาเฮียรา (Hiera) ที่แปลวาศักด์ิสิทธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลวา
นคร (City) ซึ่งกอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่สองแหงแพอรกามุม นอกจากน้ีทานยังชม
สถานที่สําคัญอ่ืน ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล (Pamukkale Museum) โรง
อาบน้ําโรมัน (The Baths) ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอลโล 
(Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เปนตน 

คํ่า   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (7)  

ที่พัก    โรงแรม TRIPOLIS PAMUKKALE หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 



                                            

 

วันที่สี่  คอนยา – นครใตดินไคมัคลี – คัปปาโดเกีย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

 นําทานออกเดินทางสู คอนยา (Konya) ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
5 ช่ัวโมงโดยประมาณ ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 
1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวาง
ทางใหทานไดชมทศันียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝم�ง
ทางของประเทศตุรกี 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  

นําทานออกเดินทางสู นครใตดินไคมัคลี หรือ นครชาดัค (Underground City 
of Derinkuyu or Kaymakli) ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 
ช่ัวโมงโดยประมาณ เกิดจากการขดุเจาะพืน้ดินลึกลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อใชเปนทีห่ลบ
ภัยจาก เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ตองการทําลายลางพวกนับถือศาสนา
คริสต นครไคมัคลีมีช้ันลางที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเคร่ือง
ทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ 
ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 
30,000 คนจากน้ันนําทานเดินทางสู คัปปาโดเกีย (Cappadocia) คัปปาโดเกีย 
เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหน่ึงในตุรก ีช่ือเมืองมาจากรากศัพยภาษาเปอรเซีย วา คัต
ปาตุกา มีความหมายวาดินแดนที่มีมาแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเหน็ทั้งทะเลดํา
และทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดทัง้สอง เมืองคัปปาโดเกยี ดินแดนที่มีภูมปิระเทศอัน  นา
อัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ ที่
งดงาม ต้ังอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ
เยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถา
ถานจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากน้ัน
กระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลานป
จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย 
ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนใน



                                            

 

พื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่
มหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี   

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)  

จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดง
ระบําหนาทองในช่ือ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที่สืบทอดกันมา
ยาวนานและเกาแกที่สุดของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองน้ันเกิดขึ้นใน
อียิปตโบราณและแพรกระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมักเตนรํา
เพื่อเฉลิมฉลองชีวิตที่มีแตความสุข  

ที่พัก    โรงแรม MUSTAFA CAPPADOCIA หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่หา  พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานทอพรม  โรงงาน
เซรามิก – เครื่องประดับ – องัการา 

*** ทานทีส่นใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดที่ไกด อตัราคาบริการไม
รวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) *** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปา
โดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารับไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมมุหน่ึงทีห่าชมได
ยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 
ช่ัวโมง คาใชจายเพิม่เติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
(USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาลและชวงเวลา 

ขอควรทราบ : 

- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน 
และเคร่ืองรอนทกุประเภท ดังน้ันกิจกรรมขึน้อยการรับผดิชอบในชีวติและทรัพยสินของทานเอง 



                                            

 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และควรแจง
ใหหัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทางและเขารวมกิจกรรม 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของ
เมืองคัปปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมตัง้อยูใน
บริเวณที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุค
แรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะ
เปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสต
ศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอ
พรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิกลํ้าคาแหงหน่ึงที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทัว่โลกนําทาน
เขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) 
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อ
ป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของ
ชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
นําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. Barbar Church) โบสถมังกร (Snake 
Church) และ โบสถแอปเปم�ล (Apple Church) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวก
ขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิด
จากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุ
ซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่
เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 



                                            

 

จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพื้นเมอืงที่มผีูคนอาศัยอยู จากน้ันใหทานไดแวะ
ชม  โรงงานทอพ รม  (Carpet Factory) โรงงาน เซ รามิ ก  (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อใหทานไดชม
การสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย นําทานออกเดินทางสู กรุงอังการา 
(Ankara) ระยะทาง 291 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ กรุง
อังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
ก รุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผู นําประเทศคนแรกคือท าน
ประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters 
ต้ังแตป ค.ศ. 1920 และไดกอตั้งเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนับต้ังแตการ
กอต้ังประเทศในป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการลมสลายของ
จักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ต้ังแต น้ันเปนตนมากรุงอังการาก็
กลายเปนศูนยกลางการพาณิชย การศึกษา และอุตสาหกรรมที่สําคัญของตุรกี 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13) 

ที่พัก    โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่หก อิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาป – ตลาดสไปซ 
มารเก็ต  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (14) 

 นําทานออกเดินทางสู อิสตันบูล (Istanbul) ระยะทาง 457 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทาง 6 ช่ัวโมงโดยประมาณ เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษ
ต้ังแตกอนคริสตกาล ซึ่งในปจจบัุนอยูในประเทศตุรกีคะ อิสตันบูล ตั้งอยูบริเวณชอง
แคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคญัเพยีงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 
2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโต
เลีย) 

 



                                            

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) 

จากน้ันนําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปน
ชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of 
Marmara) ความยาวทัง้สิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน
ที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ
ยิ่งในการป�องกนัประเทศตุรกอีีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน
ขางทางไมวาจะเป  นพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดา
เศรษฐี ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น นําทานเขาชม พระราชวัง
ทอปกาป (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหง
ราชวงศออตโตมนั ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่
ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตาน ฯลฯ นําทาน
เดินทางสู ตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทาน
สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นช่ือของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิ
โอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (16) 

ที่พัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่เจ็ด จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย – อางเก็บน้ําใตดิน
เยเรบาตัน – สนามบิน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (17) 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือ
เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปน
ลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ํา



                                            

 

เงิน  (Blue Mosque) สถานที่ ศักด์ิสิทธิ์  ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหง
หน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และ
ถูกสรางขึ้นบนพืน้ที ่ ซึง่เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 
1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป การเขาชมสุเหรา ผูเขาชมจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียง
ดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18) 

 นําทานเขาชม สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือใน
ปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของ
คริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ 
ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดี
ที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน นําทานเขาชม อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน 
(Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ํา
ที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศก
เมตร สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 
เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมี
เสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของ
อุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ 

 ไดเวลาอันสมควร  นําทานออกเดินทางสู สนามบินอสิตันบูล  

22.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอรกิช แอรไลน  เที่ยวบินที่ TK064 

 

 

 



                                            

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ  

10.15 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 

  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดัระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษสีนามบิน 

  ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงนิ
พักหองเด่ียว) 

  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

บินตรง ตุรกี อัญมณีแหงเอเชียไมเนอร 8 วัน 5 คืน – TK 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง

ละ 2 – 3 
ทาน 

เด็กอายุไมเกิน12
ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน12
ปไมเสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน พักเดี่ยว 

22 – 28 ม.ค. 63 33,990 33,990 32,990 23,990 5,500 

26 ก.พ. – 04 มี.ค. 63 34,990 34,990 33,990 24,990 5,500 

04 – 11 มี.ค. 63 34,990 34,990 33,990 24,990 5,500 

18 – 25 มี.ค. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 5,500 



                                            

 

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ทานละ 1 ใบ 

  คารถรับ – สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

  คามคัคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท ไมครอบคลมุผูที่มอีายุเกิน 85 ป (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 

  คาทําหนังสือเดินทางไทย, คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาต ิ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางใน
การจัดทําเอง) 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองดื่มและคาอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 

  คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถรวม 42 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากับผูใหญ) 



                                            

 

  คาทิปหัวหนาทัวร รวม 24 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากับผูใหญ) 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

1.กรุณาทาํการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสอืเดินทางเพือ่ยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
20,000 บาท 

2.คาทวัรสวนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็คาทวัรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทาํ
การ มิเชนน้ันบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทัง้หมด
หรือบางสวนตามคาใชจายทีเ่กิดขึน้จริง 

3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอื
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หกัคามดัจําทวัร 50% 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 

4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร 

5. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยืน่วีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมกีารยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 



                                            

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัฯ เทาน้ัน อีกทัง้ขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยติุสิ้นสุดสมบูรณ 

2. บริษทัฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสดุของลกูคาสวนมาก
เปนสําคัญ 

3. รายการทวัรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 

4. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจจบัุน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกนัภยั
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงนิบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

5. ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถอืวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

6. ต๋ัวเคร่ืองบินน้ี ตองเดินทางไป-กลับ พรอมคณะทัวรเทาน้ัน ไมสามารถเดินทางกอนและกลับ
หลังได หากทานไมเดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคืนเงินได 

7. คาบริการทีท่านชําระกับทางบริษทัฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตอัุนใดที่ทาํใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 



                                            

 

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลกิ ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษทัฯ จะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการ
น้ัน ๆ 

9. มคัคเุทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทาน้ัน 

10. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจาํนวนผูเดินทางขั้นต่ํา 30 ทานรวมในคณะ
ตามทีก่ําหนดไวเทาน้ัน หากมีจาํนวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาทีก่าํหนดไว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีที่มผีูเดินทาง 15-19 ทาน ตอง
เพิ่มเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีทีม่ีผูเดินทาง 20-24 ทาน ตองเพิม่เงินทานละ 3,000 
บาท และในกรณีทีม่ีผูเดินทาง 25-29 ทาน ตองเพิม่เงินทานละ 2,000 บาท 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวตัถปุระสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ที่เขาขายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผดิชอบใด ๆ กับการกระทาํดังกลาวทั้งสิ้น 

12. หากผูเดินทางถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมอืง 
ดวยเหตผุลใด ๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคืนเงินทัง้หมด 

13. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผดิชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้สินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพงึพอใจในสนิคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี ้

14. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษทัฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 



                                            

 

15. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกบัผูเดินทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลกิหรอื
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิรัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 

17. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวงั และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกบั สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ 
วัฒนธรรม วถิีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร) 

19. กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทาํการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทัฯจะไมรบัผดิชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายใน
โดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถอืวาทานยอมรับในเงือ่นไข
ดังกลาวแลว 

20. กรณีใชหนังสอืเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทวัร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและ
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลอืไมถงึและไมสามารถเดินทางได) 



                                            

 

23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ทีร่ะบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม
เทยีบเทากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจดัอันดับของการ
ทองเที่ยวประเทศตุรก ี

 

 


