
 

 

รหัสทัวร GOH2000626 

ทัวรตุรกี TURKEY BE FRESH 10 วัน 7 คืน (EK) 
อังการา - คปัปาโดเกยี - ชมระบําหนาทอง - คอนยา - นครใตดิน - ปามุคคาเล - ปราสาทปุย
ฝ�าย - เมืองโบราณเฮยีราโพลิส - คูซาดาซ ี- เมืองโบราณเอเฟซุส - บานพระแมมาร ี- เพอร
กามัม - วิหารอะโครโพลิส - ชานัคคาเล - มาไมจําลองแหงทรอย - ฮิปโปโดม - สุเหราสีนํ้าเงิน 
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซมารเก็ต - พระราชวังทอปกาป - สุเหราเซนตโซเฟย  
แกรนดบาซาร - พระราชวังโดลมาบาเช 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  

 
23.30 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขา ประตู 
9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 

  

วันที่ 2 ดูไบ – อังการา 

 
03.30น. 

 
ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
** คณะเดินทางวนัที่ 04 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง
ดูไบ เวลา 06.55 น. ** 

07.15 น. 
09.55 น. 

เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางตอสูเมืองอิสตันบูล โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 119 
** คณะเดินทางวนัที่ 04 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 10.05 น. และถึงอิส
ตันบูล เวลา 13.40 น. ** 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ  

วนัที� 2. ดไูบ - องัการา 

วนัที� 3. องัการา - คปัปาโดเกีย – ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

วนัที� 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา – นครใตด้ิน – ปามคุคาเล 

วนัที� 5. ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –คซูาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแม่มารี 

วนัที� 6. คซูาดาซี – เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโพลิส – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย 

วนัที� 7. อิสตลับลู - ฮิปโปโดม – สเุหรา่สีนํ�าเงิน - ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั 

วนัที� 8. ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวงัทอปกาปี  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนดบ์าซาร ์

วนัที� 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 

วนัที� 10. กรุงเทพฯ 



 

 

13.50 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตัลบูล ฝم�งเอเชีย Sabiha Gokcen International 
Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใช
เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปจจบุันของตุรก ีเมืองแหงมนตเสนหที่ผสมผสาน
กันระหวางยุโรปและตะวันออกกลางอยางลงตัว เมืองที่เต็มไปดวยศิลปะโรมัน และ
มัสยิดในศิลปะไบแซนไทน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเทา     
  

วันที่ 3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชวระบําหนาทอง 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอัน
นาอัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะ
แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตางๆ เกดิเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จน
ไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) เดินเที่ยวชมชมพิพิธภัณฑกลางแจง 

(Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 
ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํา้เปนจํานวนมาก
เพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสต จากนั้นนาํทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดี
ของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 ชมระบําหนาทอง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อท่ีนา
ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเทา    
 

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใตดิน – ปามคุคาเล 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก 
ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา 
200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนตดิตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวร
โดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) **  
สําคัญ ! กรณียกเลิกการจองบอลลูน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี 
 

 

  



 

 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆท่ีงดงาม
ตามธรรมชาตติลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ีแลวนําทานชมนครใตดิน 
(Underground City) ซึ่งเปนที่หลบซอนจากการรกุรานของขาศกึพรอมทั้งยังมี
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล 

(Pamukkale) เปนนํา้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดข้ึนจากธารนํ้าใตดินที่มอีุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณท่ีสูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนขึ้นมา
เหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตวัแข็งเกาะกนัเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไป
ตามภูมิประเทศ เกิดเปนประตมิากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปน
เอกลักษณยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทําใหปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการ
ยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ.
1988 สําคัญอืน่ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 5 
ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส – 
บานพระแมมาร ี

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่ง
เกิดจากนํ้าแรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนา
ผา ซอนกันเปนชั้นนํ้าตก มีสีขาวคลายกบัสรางมาจากปุยฝ�าย ซึง่นํ้าแรที่ไหลลงมาแตละ
ชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย นํ้าแรนี้มี
อุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามา



 

 

ดื่ม เพราะเชื่อวามคีุณสมบัตใินการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง 
โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวานํ้าพุรอนสามารถรกัษาโรค
ได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  จากนั้นนําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) ในอดตีเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยเูมเนสท่ี 1แหงแพรกา
มุม ในป 190 กอนครสิตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 
1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอนํ้าท่ีศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบัน
ตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรง
อาบนํ้าโรมัน โบสถสมยัไบแซนไทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอ
เฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารกึวา “มหานครแหง
แรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคัง่ที่สุด ถนนทุกสายปูดวย
หินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 
3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหง
ปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหงความรู รปูแกะสลัก
เทพีท้ัง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดชีาวออสเตรียไดนํากลับไป
ออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได
ประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละคร



 

 

โบราณในตรุก ีมีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดบัขึ้นไป ปจจบุันยัง
สามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครัง้คราว หองอาบนํา้
แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยู
จนถึงทุกวันนี ้หลังจากนั้นนําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion 
House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึง่
เชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบ
อยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  
 

 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก เขาสูที่พกั โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเทา     
 



 

 

วันที่ 6 
คูซาดาซ ี– เพอรกามัม – วิหารอะโครโพลสิ – ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหง
ทรอย 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตัง้อยูในบริเวณอะนาโตเลียหาง
จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมนํ้าไคซูส ผานชมเมืองเพอร
กามัม เปนเมืองโบราณของกรีกที่มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานที่
ทองเที่ยวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนทีสู่ง เปนโครงสราง
ฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตัง้ถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือก
ที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหนึ่งเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานคร
ใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางท่ีรายลอมป�อมปราการเหลานี้ โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบชูาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวัง
และพื้นท่ีใชงานตางสําหรับกษตัริยและชนชั้นสูงเทานั้น สวนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไป
จะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย เดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุม

ทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ได
สรางป�อมปราการขึ้นทีน่ี่เมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมริบ
กัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยัง
ชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบใหตุรกีถอนตวัออกจากสงครามโลก นําทานชมและ
ถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) 
 



 

 

 
 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเทา    

วันที่ 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหราสีนํา้เงิน - ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําทานนั่งเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชองแคบ 
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหวางคาบสมุทรกลัลิโพลี 
(Gallipoli) ของตุรกสีวนที่อยูในทวีปยุโรปกับตรุกีสวนที่อยูในทวปีเอเชีย เชื่อมทะเล
มารมะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนั้นนําทานเดินทาง
สูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติ
โนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรก ี

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
เดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื่อเรียกโบราณ
คือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีนํ้าเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําชมสุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่
ศักดิ์สิทธิ ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง  ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีนํ้า
เงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซ่ึงเคยเปนวังของ



 

 

จักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ.1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  
จากนั้นนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรสั ซึ่งเปนชองแคบที่เชือ่มทะเลดํา (The 
Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว ชอง
แคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  
ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาช
เชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

วันที่ 8 
ตลาดสไปซ มารเก็ต – พระราชวังทอปกาป  - สุเหราเซนตโซเฟย  -  
แกรนดบาซาร 

 
เชา  

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถ
เลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเลือกซื้อ
มากมาย  จากนั้นนําทานชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึ่งในอดตีเคย
เปนที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัตอิันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรตั กรชิ
ทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของ
สุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมกีารปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขา
ชมไดทั้งหมด) 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

บาย นําทานชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน 
พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา 
นิกายออโธดอกซ ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสราง
ที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยคุกลาง จดุเดนอยูที่
ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซน
ไทน  จากนั้นเดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) 
หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางครัง้แรกในสมัยสุลตาน
เมหเม็ดที่ 2 เมื่อป ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้ินเนือ้ท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวย



 

 

รานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง เครื่องประดับ พรม 
เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ี
ระลึก ฯลฯ ที่นี่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงตัง้ราคาสินคาเอาไว
คอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พัก 
 
 
 

เขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต ใน
ป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวงัสุดหรูหราอลังการ
ที่ทุมสรางคิดเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 
12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม 

 

 
10.30 น. 

 
นําเดินทางสูสนามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 120 



 

 

* คณะเดินทางวันที ่21 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดูไบ 
เวลา 21.00 น. *  

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

22.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ EK 374 
* คณะเดินทางวันที ่21 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. * 
* คณะเดินทางวันที ่30 พ.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. * 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ    
 

07.35 น. 
 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 
 
*********************************************************************** 

 

ราคาแนะนําเพียง 
TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

02 - 11 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 5,900.- 

14 – 23 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 5,900.- 

21 – 30 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 5,900.- 

25 เม.ย.-04 พ.ค. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 18,400.- 6,900.- 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 
63 

35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 6,900.- 



 

 

06 – 15 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 6,900.- 

30 พ.ค.-08 ม.ิย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 6,900.- 

06 – 15 มิ.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 6,900.- 

20 – 29 มิ.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 6,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซาตุรก ี
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมดัจําแลว

เทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

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

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  



 

 

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 กก.และมากกวา 2 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (40 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ดอลลารสหรัฐ) 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นัง่พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

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

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง
รวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

 
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) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย



 

 

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนยีมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

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

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

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


