
 

  1  POPULAR TURKEY ตรุกี 9 DAYS 7 NIGHTS BY TK                                                                       [GQ3IST-TK008] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อิสตนับลู ดนิแดน 2 ทวีป | องัการา | คปัปาโดเกีย | คอนยา | ปามคุคาเล ่  
 เมืองโบราณเอเฟซุส | มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย | พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช | ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั  

 
  

  
 

 

  

 

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม 2563 

 

 

POPULAR TURKEY ตุรกี 9 วัน 7 คืน 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับูล 

วนัที่ 2. อิสตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย – ชานคัคาเล่ 
วนัที่ 3. ชานคัคาเล ่– เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโพลิส – คซูาดาซ ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี - ปามคุคาเล่ 
วนัที่ 4. ปามคุคาเล ่– เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปยุฝา้ย – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คอนยา 
วนัที่ 5. คอนยา – คปัปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใตดิ้น – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง – คปัปาโดเกีย  
วนัที่ 6. OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – องัการา 

วนัที่ 7. องัการา – อิสตนับลู – ฮิปโปโดรม - สเุหรา่สีน า้เงิน – ตลาดสไปซ ์– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – อิสตนับูล 
วนัที่ 8. อิสตนับลู – มหาวิหารเซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – สนามบิน  

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 34,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สาย

การบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่จะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
09.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (Turkey) โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 59 
16.15 น. ถึงสนามบินเมืองนานาชาติอิสตัลบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลงั

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
  

วันที ่2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองชานัคคาเล่ (Canakkale) โดยนั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็น

ช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กัน้ระหว่างคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นที่อยู่
ในทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นที่อยู่ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean)   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) มา้ไมท้ี่มีชื่อเสียงโด่งดงัมากท่ีสดุจาก

มหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่องทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวธุยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยันัน้ที่ชาวกรีกใชอ้บุาย
ส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตเูมืองทรอย ใหท้หาร
เขา้เมืองจนท าใหเ้มืองทรอยลม่สลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า    

 

วันที ่3 
ชานัคคาเล่ – เพอรก์ามัม – วิหารอะโครโพลิส – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอ
เฟซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส  าคญั คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนที่สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ัง้ถิ่นฐานในสมัยนัน้มักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ
กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้งล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี ้โดย



 

  3  POPULAR TURKEY ตรุกี 9 DAYS 7 NIGHTS BY TK                                                                       [GQ3IST-TK008] 

 

เมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพืน้ท่ีใชง้านต่าง
ส าหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบรูณแ์ละมั่ง
คั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนีม้ีทางเขา้ 3 
ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพี
แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคน์ีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดี
ชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดลอ้มดว้ยที่นั่งชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้ง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี ้หลังจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนัง
คณุภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 
(House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สดุทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ถกูคน้พบ
อย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 
ค.ศ. 1774-1824  
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม NINOVA THERMAL หรือเทยีบเท่า     
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วันที่ 4 
ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – พพิธิภัณฑ์
เมฟลานา – คอนยา 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่รอ้น

ที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับ
สรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อศัจรรย ์น า้แรน่ีม้ีอณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะ
เชื่อว่ามีคณุสมบติัในการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  จากนัน้น าท่านชม
เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ  าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์า
มมุ ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก 
ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศกัดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามคุคาเล่ สถานที่ส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของภมูิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง
สบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี แล้วน าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา 

(Mevlana Museum) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกนัว่าชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษ
ของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนาอิสลามท าสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลม
ขณะฟังเสียงขลุ่ย  ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่อาจารยท์างปรชัญาประจ า 
ราชส านักแห่งสุลต่านนอาเลดนิ เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว สดใส ภายใน
ประดบัฝาผนงัแบบมสุลิม และยงัเป็นสสุานส าหรบัผูติ้ดตาม สานศิุษย ์บิดา และบตุรของเมฟลานาดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GRAND KONYA หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 5 
คอนยา – คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดิน – โชวร์ะบ าหน้าท้อง 
– คัปปาโดเกีย 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา

ภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่ง
แรกของตรุกี น าท่านแวะถ่ายรูปกองคาราวานซาไร (Caravansarai) จุดพกัขบวนสินคา้โบราณในสมัยจกัรวรร
ดอิอตโตมนัในอดีต 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพืน้ดินในยามสงครามในอดีต เมืองใต้

ดินแห่งนีม้ีครบทัง้หอ้งนอน หอ้งครวั หอ้งน า้ หอ้งอาหาร ฯลฯ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตรุกีอนัลือชื่อที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก MUSTAFA หรือเทยีบเท่า  
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วันที่ 6 OPTIONAL TOUR BALLOON – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม – อังการา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้บอลลนู
ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคา 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัร ์
โดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเท่านัน้) ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ง
เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด
ถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนา
ครสิต ์ 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั  
น าท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื ้อตาม
อธัยาศยั จากนัน้ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเลือกซือ้ของตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสูเ่มืองอังการ่า (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตรุกีตัง้อยู่บนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตรุกีจะเรียกดินแดน
ฝ่ังเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่ อันดับสองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ทะเล
สาบน ้าเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบน า้เค็มที่ใหญ่อันดับสองของตุรกีเมื่อหนา้รอ้นมาถึงน า้จะเหือดแห้งเป็น
แผ่นหนา มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก THE ANKARA หรือเทยีบเท่า     
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วันที่ 7 
อังการา – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน ้าเงิน – ตลาดสไปซ์ – 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล (Istanbul) มหานครสองทวีป เมืองส าคัญที่สุดของ ประเทศตุรกีมีต านานการ

สรา้งเมืองมาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปีโดยไบซสั (Byzas) ผูน้  าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพ
พยากรณท์ี่วิหารเดลฟีในกรีซ ติดกบัช่องแคบบอสปอรสั เดิมชื่อว่า ไบเซนทิอมุ (Byzantium) มีถึงสมยัจกัรพรรดิ
คอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมิอันเหมาะสมเพื่อสรา้งกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี ้มีการก่อก าแพง
เมืองลอ้มรอบภูเขา 7 ลกูใหเ้หมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนีใ้หม่ขึน้ว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) 
เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ลา้นคน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน ์น าชม
สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ชื่อนีไ้ด้มาจาก
กระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นวังของจกัรพรรดิไบ
เซนไทน ์โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice 

Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  
จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเล
มารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่อง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส  าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย   ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง
ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก 

 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
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วันที่ 8 อิสตันบูล – มหาวิหารเซนตโ์ซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาหเ์ช – สนามบนิ  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภัณฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้
น าท่านเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุต่านอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุ่มสรา้งคิดเป็นเงินในปัจจบุนัถึงประมาณพนัลา้น
เหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 58 
  

วันที่ 9 กรุงเทพฯ    
07.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

ราคาแนะน าเพยีง  
POPULAR TURKEY ตรุกี 9 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์(TK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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 ไม่ต้องท าวีซ่าตุรก ี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษิัทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลล่าสหรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลล่าสหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้( 30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอา่ง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


