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TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง กุมภาพันธ์ – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 34,900.-                               
4,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. ดไูบ - องัการา 
วนัท่ี 3. องัการา - คปัปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง 
วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดิน – ปามคุคาเล 
วนัท่ี 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ –คซูาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี 
วนัท่ี 6. คซูาดาซ ี– เพอร์กามมั – วิหารอะโครโพลสิ – ชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองแหง่ทรอย 

วนัท่ี 7. อิสตลับูล - ฮิปโปโดม – สเุหร่าสนี า้เงิน - ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
วนัท่ี 8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวงัทอปกาปี  - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์ 

วนัท่ี 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้า ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรตส์ พบเจ้าหน้าท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 
  

วันที่ 2 ดูไบ – อังการา 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 

** คณะเดินทางวนัท่ี 04 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. ** 
07.15 น. 
09.55 น. 

เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 
ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอิสตนับูล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 119 

** คณะเดินทางวนัท่ี 04 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 10.05 น. และถึงอิสตนับูล เวลา 13.40 น. ** 
13.50 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตัลบูล ฝ่ังเอเชีย Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลา

ท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ เมืองอังการา 
(Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตุรกี เมืองแหง่มนต์เสน่ห์ท่ีผสมผสานกนัระหว่าง
ยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปด้วยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า     

  

วันที่ 3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบ าหน้าท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอันนา่อัศจรรย์ซึง่เกิดจากลาวา
ภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะได้เป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแตง่ตัง้จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่ง
แรกของตรุกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) เดินเท่ียวชมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) 

ซึง่เป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัศาสนา



 
 
 
 
 
 

 

คริสต์ จากนัน้น าทา่นเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาทา่นเลอืกซือ้
ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า    
 

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดนิ – ปามุคคาเล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึง่ท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ขึน้บอลลนู
ไม่ได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ ราคา 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดตอ่สอบถามแจ้งความจ านงค์กบัหวัหน้าทวัร์
โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและค าแนะน าเทา่นัน้) **  

ส าคัญ ! กรณียกเลิกการจองบอลลูน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิทุกกรณี 

 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางท่ีส าคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กด้วย ระหว่างทางให้ทา่นได้ชมทศันียภาพสอง
ข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี แล้วน าท่านชมนครใต้ดิน 
(Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ต้ดินพร้อมสรรพ   



 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสีขาว

ท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินท่ีมีอุณหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสม
อยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้มาเหนือ
ผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามคุคาเล
และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี 
ค.ศ.1988 ส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า     

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกิดจากน า้แร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตแุค

ลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสขีาวคล้ายกบัสร้างมาจากปุย
ฝา้ย ซึง่น า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ย้อยเป็นรูปร่างตา่งๆอยา่งสวยงามและนา่อัศจรรย์ น า้แร่นีมี้
อุณหภมิูตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบติั
ในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนั
เช่ือว่าน า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  จากนัน้น าท่านชมเมืองโบราณเฮีย

ราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แหง่แพร์กามมุ ในปี 190 ก่อน
คริสต์กาล สถานท่ีแหง่นีมี้แผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูย์กลางของเฮีย
ราโพลิสเป็นบ่อน า้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามุค
คาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน 

 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองคูซาดาซี (Kusadasi) น าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมั่ง
คัง่ท่ีสดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมุดแห่งนีมี้ทางเข้า 3 
ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู ่ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดี
ชาวออสเตรียได้น ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดล้อมด้วยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยูแ่ละมีการจัดการแสดงแสงสีเสยีงบ้าง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี ้หลงัจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนัง
คณุภาพดี ให้ทา่นมีเวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑ์เสือ้หนงั ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 
(House of Virgin Mary) ซึง่เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี ้ถกูค้นพบ
อย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 
ค.ศ. 1774-1824  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเท่า     

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

วันที่ 6 
คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลอง
แห่งทรอย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบริเวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวก
เฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสร้างฐาน
ในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมัยนัน้มักเลือกท่ีสงู ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาท่ี
ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งลา่งท่ีรายล้อม
ปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจ้า สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ พระราชวงั
และพืน้ท่ีใช้งานต่างส าหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่นของเมือง
ด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้า

จากเอเชียสูยุ่โรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีต
เป็นท่ีตัง้ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยงัช่อง
แคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตวัออกจากสงครามโลก น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่ง
ทรอย (Hollywood of Troy) 



 
 
 
 
 
 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า     

    

วันที่ 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงนิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นนัง่เรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ท่ีกัน้ระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีสว่นท่ีอยู่ในทวีปยโุรปกับตุรกีสว่นท่ีอยู่ในทวีป
เอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) เมืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ
ในประเทศตรุกี 

กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
เดินทางสูจ่ัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) 
ตัง้อยู่หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุเหร่าสีน า้
เงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึง่  ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลอืบสี
น า้เงินท่ีใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน  และถกูสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุต่าน
อาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ.1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่เป็นช่อง
แคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 
กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบ 



 
 
 
 
 
 

 

ของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งใน
การปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะลอ่งเรือทา่นจะได้เพลดิเพลนิกับทิวทศัน์ข้างทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 8 
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปี  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  -  
แกรนด์บาซาร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสูต่ลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคา

ยอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึน้ช่ือของตุรกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซือ้มากมาย  จากนัน้น าท่านชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีต
เคยเป็นท่ีประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แหง่ชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัล า้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าให้ไม่
สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด) 



 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  จากนัน้
เดินทางสู ่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมยัสลุต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกวา่ 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั 
กระเบือ้ง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลอืง สนิค้าหตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียวเป็นอย่าง
มาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสนิค้าเอาไว้คอ่นข้างสงู ควรตอ่รองราคาให้มาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก 

 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     
 

วันที่ 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการท่ีทุม่สร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณพันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึง่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม 

 
10.30 น. น าเดินทางสูส่นามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 120 
* คณะเดินทางวนัท่ี 21 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดไูบ เวลา 21.00 น. *  

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 

22.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 374 
* คณะเดินทางวนัท่ี 21 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. * 
* คณะเดินทางวนัท่ี 30 พ.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. * 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ    
07.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

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



 
 
 
 
 
 

 

ราคาแนะน าเพียง 
TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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 าวีซ่าตรุกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ



 
 
 
 
 
 

 

3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น า้หนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40 ดอลลาร์สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลาร์สหรัฐ) 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 



 
 
 
 
 
 

 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบนิก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ี
นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 



 
 
 
 
 
 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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