
 

 

รหัสทัวร GOH2000627 

ทัวรตุรกี WONDROUS TURKEY (บินภายใน 2 ขา) 8 วัน 5 คนื (TK) 
บานพระแมมาร ี- เอเฟซุส - คูซาดาส ึ- ปามคุคาเล - คอนยา - พิพิธภัณฑเมฟลานา - คัปปาโด
เกีย - โชวระบําหนาทอง - นครใตดิน - พิพิธภัณฑกลางแจง - สุเหราสีนํ้าเงิน - ฮาเยียโซเฟย 
สไปซมาเก็ต - พระราชวังโดลมาบาเช - ลองเรือบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาป - ตลาดแกรนด
บาซาร                                            

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

 

20.30 น. 
 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.30 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 69 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 02 เมษายน 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 23.00 น. 
และถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. **   
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – อิชเมียร – บานพระแมมารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ 

 

06.25 น. 
 
เดินทางถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากนั้นนําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารในประเทศ 

08.00 น. ออกเดินทางตอสูเมืองอิชเมียร (Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2312 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 02 เมษายน 63 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ 
TK2310 เวลา 07.00 น. และถึงอิชเมียร เวลา 08.20 น. **   

09.25 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตั้งอยู
ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมนํ้า

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 

วนัที� 2. อิสตนับลู – อิชเมียร ์– บา้นพระแม่มารี – เอเฟซุส – คซูาดาส ึ

วนัที� 3. คซูาดาส ึ– ปามคุคาเล – เฮียราโพลิส 

วนัที� 4. ปามคุคาเล – คอนยา – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 

วนัที� 5. คปัปาโดเกีย – นครใตด้ิน – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – อิสตนับลู 

วนัที� 6. ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายน - สเุหร่าสีนํ�าเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                              

วนัที� 7. พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรือบอสฟอรสั – พระราชวงัทอปกาปี – ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– สนามบิน 

วนัที� 8. อิสตนับลู - กรุงเทพฯ 

 



 

 

ไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสาํคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานที่
ทองเที่ยวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนทีสู่ง เปนโครงสราง
ฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตัง้ถิ่นฐานในสมัยนั้นมัก
เลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหนึ่งเปนผาชัน และกลายเปนศนูยกลางของมหา
นครใหญ ที่เติบโตรุงเรอืงอยูบนที่ราบเบื้องลางท่ีรายลอมป�อมปราการเหลานี้ โดย
เมืองดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
พระราชวังและพ้ืนที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทานั้น สวนประชาชนคน
ธรรมดาท่ัวไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ิ่งใหญและ

งดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณ
ที่สมบูรณและมั่งคัง่ที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหนิออน ชมหองสมุดเซลซุส (The 
Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามี
รูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพี
แหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รปูแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี้เปนของ
จําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรยีไดนํากลับไปออสเตรยีและตั้งแสดง
อยูท่ีพิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 
คน เปนโรงละครกลางแจงท่ีใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมีลาน
แสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดับข้ึนไป ปจจบุันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครัง้คราว หองอาบนํา้แบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี ้ชม
โบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน นําทาน
เขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชตีาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น นําทานเยี่ยมชมโรงงาน
หนังชัน้นํา Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ เส้ือหนังคุณภาพ



 

 

ดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GRAND BELISH หรือเทียบเทา     
  

วันที่ 3 คูซาดาส ึ– ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําทานเขาชมปามุคคาเล 
(Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํ้าแรรอนท่ีมี
แรธาตุแคลเซี่ยมคารบอเนต มาตกตะกอนเกดิเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้น
นํ้าตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึง่นํ้าแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปน
หินปูน ยอยเปนรปูรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย นํ้าแรนีม้อีุณหภูมิตั้งแต
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะ
เชื่อวามีคุณสมบตัิในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวานํ้าพุรอนสามารถรักษาโรค
ได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบนัเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพ
ลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัด

โรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนครสิตกาล สถานที่
แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก 
ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอนํ้าท่ีศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล 
สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซน
ไทน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 4 
ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชวระบําหนา
ทอง 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานออกนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศนูยกลางที่สําคัญ
ของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนยีภาพสองขางทางสบายๆที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ี   ระหวางทางแวะ  ”
คาราวานสไลน”  นาํทานเขาชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี 
(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตาน
อาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ 
ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครวั หองนํ้า และหองนอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภณัฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสํานักลมวน เริ่ม

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รบูี ซึ่งเชื่อกนัวา ชายคนนี้เปน
ผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตให
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดรีะหวางกัน 
หลังจากนั้นออกเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิ



 

 

ประเทศอันนาอัศจรรยที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติที่แปลกตาสวยงามยิ่งนกั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือ

ชื่อที่นาตืน่ตาตื่นใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AVRAYSA หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง – อิสตันบลู 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอง
ออกจากโรงแรม 05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ง
ที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึน้บอลลูนไมได
รวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวน
ติดตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) ** 

 

 
 



 

 

นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมูิประเทศอันนา
อัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพื้นท่ีเปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะ
แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงตางๆ เกดิเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบน
ดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ีแลวนํา
ทานเขาชมนครใตดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่ง
เปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพ
วิถีชีวติความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ

กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้า
เปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืน
ที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตรุกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบิน 
 

 



 

 

20.40 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2015 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 02 เมษายน 63 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ 
TK2021 เวลา 20.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 21.35 น. **   

22.25 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา  

    

วันที่ 6 
ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ชวงเดือนเมษายนของทุกป - 
สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮาเยียโซเฟย – สไปซมาเก็ต                                              

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อ
เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีนํ้าเงิน เดิมเปนลาน
แขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน  
** นําทานเขาชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิปสวน
แหงนี้จะมกีารจัดแสดงดอกทิวลปิสีสันตางๆ ดอกทิวลิปนี้จะบานเต็มทีใ่นชวง
เดือนเมษายนของทุกปเทานั้น ทาํใหเมืองอสิตันบูลมีความงดงามมาก และทาน
สามารถถายรูปเปนที่ระลึกไดในชวงเดือนนี้ ** 
นําทานเขาชมสุเหราสีนํ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่
มีความสวยงามแหงหนึ่ง  ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงินที่ใชปูตลอดแนวฝา
ผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดย
สุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  จากนั้นนําทานเขา
ชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน 
พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสต
ศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือ
เปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถอืเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยคุ
กลาง จุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของ
สถาปตยกรรมไบแซนไทน 



 

 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาชมอางเกบ็นํ้าใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเกบ็นํ้าที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิส
ตันบูล สามารถเก็บนํ้าไดมากถึง 88,000 ลกูบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มี
เสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนทีเ่ดนมากคือ เสาเม
ดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเกบ็นํ้าขนาดใหญ 
จากนั้นเดินทางสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ 
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดบั ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิ
โอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา  

    
 
 
 



 

 

วันที่ 7 
พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาป –  
ตลาดแกรนดบาซาร – สนามบิน 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 
ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกบัแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยาขนาดใหญนํ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุด
ในโลก จากนั้นนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเล
ดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาว
ทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตัง้แต 500 เมตร จนถึง 3 กโิลเมตร ถือ
วาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ 
สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกัน
ประเทศตรุกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะ
เปนพระราชวงัโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลวน
แลวแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึ่งในอดตีเคยเปนที่

ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัตอิันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรตั กรชิ
ทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของ
สุลตานฯลฯ (ภายในพระราชวงัมกีารปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถ
เขาชมไดทั้งหมด) เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered 
Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางครั้งแรก
ในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เมื่อป ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อท่ีกวา 2 แสนตาราง
เมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง 
เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั กระเบื้อง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง 
สินคาหัตถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ที่นี่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 
ดังนั้นจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก   ไดเวลาอันสมควร  



 

 

นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล  
20.55 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 

** คณะเดินทางตั้งแตวนัที ่24 มีนาคม 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.50 น. **  
 

วันที่ 8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 

09.50 น. 
 
คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

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

ราคาแนะนําเพียง 
WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คนื (บนิภายใน 2 ขา) 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

20 – 27 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,830.- 4,900.- 

01 – 08 มี.ค. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 15,830.- 4,900.- 

18 – 25 มี.ค.  63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 16,580.- 4,900.- 

24 – 31 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 16,830.- 4,900.- 

02 – 09 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 15,830.- 5,900.- 

16 – 23 เม.ย. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 15,830.- 5,900.- 

26 เม.ย.–03 พ.ค.63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 15,830.- 5,900.- 

13 – 20 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

20 – 27 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

10 – 17 มิ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

17 – 24 มิ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัดจํา

แลวเทานั้น 
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 เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด 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 20 กก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณเีจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
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 

 
 
 
 


