
 

 

รหัสทัวร GOH1903947 
ทัวรตุรกี POPULAR TURKEY ตุรกี 9 วัน 7 คืน (TK) 
มาไมจําลองเมืองทรอย   เพอรกามัม   วิหารอะโครโปลสิ   คูซาดาซ ึ
เมืองโบราณเอเฟซสุ   บานพระแมมารี   ปามุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย 
พิพิธภัณฑเมฟลานา   คัปปาโดเกีย OPTIONAL TOUR BALLOON 
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม   อังการา   ฮิปโปโดรม   สุเหราสีน้ําเงิน 
ตลาดสไปซ   ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส   อิสตันบูล   มหาวิหารเซนตโซเฟย 
 

 
 
 
 

 
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการา | คัปปาโดเกีย | คอนยา | ปามคุคาเล 

  เมืองโบราณเอเฟซุส | มาไมจําลองแหงทรอย | พระราชวังโดลมาบาหเช | ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส  

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม 2563 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

06.00น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขา 
ประตู 10 เคานเตอร U สายการบนิเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่จะคอยอํานวย
ความสะดวกใหกับทาน 

09.20 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (Turkey) โดยสายการบินเตอรกิช 
แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 59 

16.15 น. ถึงสนามบนิเมืองนานาชาตอิิสตัลบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา     

 
 
 
 
 

  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับูล 
วนัที� 2. อิสตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย – ชานคัคาเล ่
วนัที� 3. ชานคัคาเล ่– เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโปลิส – คซูาดาซ ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี - ปามคุคาเล ่
วนัที� 4. ปามคุคาเล ่– เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปยุฝา้ย – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – คอนย่า 
วนัที� 5. คอนย่า – คปัปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใตด้ิน – โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง – คปัปาโดเกีย  
วนัที� 6. OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – องัการา่ 
วนัที� 7. องัการา่ – อิสตนับลู – ฮิปโปโดรม - สเุหรา่สีนํ�าเงิน – ตลาดสไปซ ์– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – อิสตนับูล 
วนัที� 8. อิสตนับลู – มหาวิหารเซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – สนามบิน  
วนัที� 9. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – มาไมจําลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) โดยน่ังเรือเฟอรรี่ขามชองแคบ

ดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชองแคบ ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ที่กั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีสวนที่อยูในทวีป
ยุโรปกับตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารมะรา (Sea of Marmara) กับ
ทะเลอีเจียน (Aegean)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) มาไม

ที่มีชื่อเสียงโดงดงัมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ืองทรอย (Troy) เปนหน่ึงใน
อาวุธยุทโธปกรณอันชาญฉลาดในสมัยน้ันที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอย
เพ่ือเปนของกํานัล แตไดแอบบรรจคุนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ให
ทหารเขาเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญ
ฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TROIA TUSAN หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 3 ชานัคคาเล – เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซ ึ– เมืองโบราณเอ
เฟซุส – บานพระแมมารี - ปามุคคาเล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตัง้อยูในบริเวณอะนาโตเลียหาง

จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณ
ของกรีกที่มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ คือ 
วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนทีสู่ง เปนโครงสรางฐานในการป�องกัน
เมืองของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะ
เปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโต
รุงเรืองอยูบนที่ราบเบือ้งลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน 
(upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและ



 

 

พื้นท่ีใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไป
จะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอ

เฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหง
แรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคัง่ที่สุด ถนนทุกสายปู
ดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมี
ทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรปูแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก 
เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู 
รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรีย
ไดนํากลับไปออสเตรยีและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอ
เฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสาม
ของโรงละครโบราณในตุรก ีมีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป 
ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว 
หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบ
ไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หลังจากน้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา 
Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเขาชมบานของพระแมมารี 
(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและ
สิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถกูคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชตีาบอดชาวเยอรมันชื่อ 
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-
1824  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม NINOVA THERMAL หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 4 ปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ�าย – พิพิธภัณฑเมฟลา
นา – คอนยา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปยุฝ�าย (Cotton 

Castle) ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิด
เปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มสีีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่ง
น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและ
นาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชน
จึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเชื่อวามีคณุสมบัติในการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขอ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือ
วาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมอืงเฮียราโพลิสลอมรอบ  จากนั้นนํา



 

 

ทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค 
กอตั้งโดยกษตัริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ี
มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลาง
ของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําท่ีศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่
สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมยัไบแซนไทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักร

เซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบ
น้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆท่ีงดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ีแลวนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา 
(Mevlana Museum) ซึง่กอต้ังขึ้นนป ค.ศ.1231 โดยเมฟลานา เจลลาเลดดิน รูบ ี
ซึ่งเช่ือกันวาชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่
นับถือศาสนาอิสลามทําสมาธิโดยการเดินหมนุเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย  สวน
หน่ึงของพิพิธภัณฑเปนสสุานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รมูี่อาจารยทางปรัชญา



 

 

ประจํา ราชสํานักแหงสลุตานนอาเลดนิ เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสีเขียว สดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับ
ผูติดตาม สานุศษิย บดิา และบุตรของเมฟลานาดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม GRAND KONYA หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 5 คอนยา – คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใตดิน – โชวระบําหนาทอง – 
คัปปาโดเกีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศ

อันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง 
แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดั
เซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหิน
และเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดัง่
สวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี
นําทานแวะถายรูปกองคาราวานซาไร (Caravansarai) จุดพักขบวนสนิคา
โบราณในสมัยจกัรวรรดอิอตโตมันในอดตี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาตาร 
บาย นําทานเดินทางสูนครใตดิน (Underground City) ซึง่เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดิน

ในยามสงครามในอดีต เมืองใตดนิแหงน้ีมีครบทั้งหองนอน หองครัว หองน้ํา 
หองอาหาร ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ชมระบําหนาทอง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือช่ือท่ี

นาต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเทา  

    
 



 

 

วันที่ 6 OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม – อังการา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออก

จากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกียในอีกมมุหน่ึงที่หาชมได
ยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร 
ราคา 200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนตดิตอสอบถามแจงความจํานงคกับ
หัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนํา
เทาน้ัน) ** 

นําทานเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเชมพิพิธภัณฑกลางแจง 
(Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 
9 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจํานวน
มากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวย
กับศาสนาคริสต  

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน  
นําทานเดินทางสูโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดขีองประเทศตุรกี 



 

 

ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากน้ันชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอร่ี 
อิสระเลือกซื้อของตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองอังการา 
(Ankara) เปนเมืองหลวงของประเทศตรุกีตัง้อยูบนฝم�งทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียก
ดินแดนฝم�งเอเชียวาอนาโตเลีย และอังการาเป นเมืองใหญ อันดับสองรองจากอิส
ตันบูล ระหวางทางแวะถายรูป ทะเลสาบนํ้าเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบน้ําเค็ม
ที่ใหญอันดับสองของตุรกีเมื่อหนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเปนแผนหนา มีเวลาให
ทานเก็บภาพความประทับใจ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE ANKARA หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 7 อังการา – อิสตันบลู – ฮิปโปโดรม - สุเหราสีนํ้าเงิน – ตลาดสไปซ – ลองเรือ
ชองแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงอิสตันบูล (Istanbul) มหานครสองทวีป เมืองสําคัญที่สุดของ 

ประเทศตรุกีมตีํานานการสรางเมืองมาแลวเปนเวลากวา 2,700 ปโดยไบซัส 
(Byzas) ผูนําชาวเมการา (Megara) ตามคาํแนะนําของเทพพยากรณที่วิหารเดลฟ
ในกรีซ ติดกับชองแคบบอสปอรัส เดิมชื่อวา ไบเซนทิอุม (Byzantium) มถีึงสมัย
จักรพรรดิคอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชัยภมูิอันเหมาะสมเพ่ือสรางกรุงโรม
ใหมทรงเลือกเมืองน้ี มกีารกอกําแพงเมืองลอมรอบภูเขา 7 ลูกใหเหมือนกับกรุงโรม 
สถาปนาเมืองน้ีใหมขึ้นวา คอนสแตนติโนเปล (Constantinople) เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ลานคน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อ

เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลาน
แขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําชมสุเหราสนีํ้าเงนิ (Blue 
Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง  ชื่อน้ีไดมาจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซ่ึง
เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลา



 

 

สรางทั้งหมด 7 ป  นําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาด
เครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปน
เครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท 
หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย  จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบ
บอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมา
รา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวาง
ตั้งแต 500 เมตร จนถงึ 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของ
ทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือน
สไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 8 อิสตันบูล – มหาวิหารเซนตโซเฟย – พระราชวังโดลมาบาหเช – สนามบิน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือใน

ปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของ
คริสตศาสนา นกิายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบนัเปนพิพิธภัณฑ 
ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง จดุเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตวัอยางที่ดีที่สุด
ของสถาปตยกรรมไบแซนไทน จากนั้นนําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช 
(Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจติ ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลาย
อาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุมสรางคิดเปนเงินใน
ปจจุบันถงึประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 ป  ผสมผสาน
ศิลปะแบบพระราชวังยโุรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาตอิิสตันบูล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 58 
  
วันที่ 9 กรุงเทพฯ    

07.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสด์ิภาพ 
 

*********************************************** 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 

POPULAR TURKEY ตุรกี 9 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

08 – 16 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,050.
- 4,900.- 

15 – 23 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,050.
- 4,900.- 

07 – 15 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.
- 4,900.- 

14 – 22 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.
- 4,900.- 

21 – 29 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.
- 4,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซาตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมดัจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลกูคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (40 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3-6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว ( 30 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลกิกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


