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เดินทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563 

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน 

ราคาแนะน าเพยีง 34,900.-                               
4,900.- 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ  

วนัที่ 2. ดไูบ - องัการา 
วนัที่ 3. องัการา - คปัปาโดเกีย – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัที่ 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา – นครใตดิ้น – ปามคุคาเล 
วนัที่ 5. ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –คซูาดาซ ี– เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแม่มารี 
วนัที่ 6. คซูาดาซ ี– เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโพลิส – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย 

วนัที่ 7. อิสตลับลู - ฮิปโปโดม – สเุหรา่สีน า้เงิน - ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั 
วนัที่ 8. ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวงัทอปกาปี  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนดบ์าซาร ์

วนัที่ 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 

วนัที่ 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สาย

การบินเอมิเรตส ์พบเจา้หนา้ที่จะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วันที่ 2 ดูไบ – อังการา 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 377 

** คณะเดินทางวนัที่ 04 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. ** 
07.15 น. 
09.55 น. 

เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางต่อสูเ่มืองอิสตนับลู โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่119 

** คณะเดินทางวนัที่ 04 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 10.05 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 13.40 น. ** 
13.50 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตัลบูล ฝ่ังเอเชีย Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา 
(Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมืองแห่งมนตเ์สน่หท์ี่ผสมผสานกนัระหว่าง
ยโุรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมืองที่เต็มไปดว้ยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบแซนไทน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทยีบเท่า     

วันที่ 3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชวร์ะบ าหน้าท้อง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา
ภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่ง
แรกของตรุกี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) เดินเที่ยวชมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) 

ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการ
ขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
คริสต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้
ตามอธัยาศยั   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตรุกีอนัลือชื่อที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MUSTAFA หรือเทยีบเท่า    

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดนิ – ปามุคคาเล 
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) **  

ส าคัญ ! กรณียกเลกิการจองบอลลนู ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิทกุกรณี 

 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสอง
ข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี แล้วน าท่านชมนครใต้ดิน 
(Underground City) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ใตดิ้นพรอ้มสรรพ   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เทีย่วเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสีขาว

ที่เกิดขึน้จากธารน า้ใตดิ้นที่มีอณุหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสม
อยู่ในปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึน้มาเหนือ
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ผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที่ใดเหมือน จนท าใหป้ามคุคาเล
และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี 
ค.ศ.1988 ส  าคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า     

วันที่ 5 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาซี – เมืองโบราณเอ
เฟซุส – บ้านพระแม่มาร ี

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นที่มีแรธ่าตแุค

ลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุ
ฝ้าย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์น า้แร่นีม้ี
อณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเชื่อว่ามีคณุสมบติั
ในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมัน
เชื่อว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณเฮีย

ราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ  าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อน
ครสิตก์าล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮีย
ราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามคุ
คาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (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 เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดลอ้มดว้ยที่นั่งชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้ง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน 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 เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม ADA CLASS หรือเทยีบเท่า     
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วันที่ 6 
คูซาดาซี – เพอรก์ามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลอง
แห่งทรอย 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอรก์ามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของพวก
เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญั คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนที่สงู เป็นโครงสรา้งฐาน
ในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ัง้ถิ่นฐานในสมัยนัน้มักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่
ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้งล่างที่รายลอ้ม
ปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ พระราชวงั
และพืน้ที่ใชง้านต่างส าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมือง
ดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้

จากเอเชียสู่ยุโรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที่ 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ในอดีต
เป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่อง
แคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจากสงครามโลก น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่ง
ทรอย (Hollywood of Troy) 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า     
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วันที่ 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน ้าเงนิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านนั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ที่กัน้ระหว่างคาบสมุทรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตรุกีส่วนที่อยู่ในทวีป
เอเชีย เชื่อมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) เมืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ
ในประเทศตรุกี 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
เดินทางสูจ่ัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) 
ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน ้าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุเหร่าสีน ้า
เงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ชื่อนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสี
น า้เงินที่ใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุต่าน
อาหเ์หม็ตที่ 1  ค.ศ.1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่อง
แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 
กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชีย
มาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส  าคัญยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่
หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า    
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วันที่ 8 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวังทอปกาปี  - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  -  
แกรนดบ์าซาร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชื่อของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  จากนัน้น าท่านชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีต
เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภัณฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ จากนัน้
เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุต่านเมหเ์ม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้ินเนือ้ที่กว่า 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง 
กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสินคา้เอาไวค่้อนขา้งสงู ควรต่อรองราคาใหม้าก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า   
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วันที่ 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบนิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุ่มสรา้งคิดเป็นเงินในปัจจบุนัถึงประมาณพนัลา้น
เหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม 

 
10.30 น. น าเดินทางสูส่นามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 120 
* คณะเดินทางวนัที่ 21 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดไูบ เวลา 21.00 น. *  

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

22.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 374 
* คณะเดินทางวนัที่ 21 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. * 
* คณะเดินทางวนัที่ 30 พ.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. * 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ    
07.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง 
TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

03 – 12 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,400.- 5,900.- 

12 – 21 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,400.- 5,900.- 

17 - 26 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,400.- 5,900.- 

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.- 

04 – 13 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 21,400.- 6,900.- 

07 – 16 เม.ย. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 20,400.- 6,900.- 

11 – 20 เม.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 21,400.- 6,900.- 

25 เม.ย.-04 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,400.- 6,900.- 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 18,400.- 6,900.- 

06 – 15 พ.ค. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 18,400.- 6,900.- 

30 พ.ค.-08 มิ.ย. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 18,400.- 6,900.- 

06 – 15 มิ.ย. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 18,400.- 6,900.- 

20 – 29 มิ.ย. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 18,400.- 6,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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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 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลารส์หรฐั) 
 

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) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  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 
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