
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Good Morning Turkey Winter 2020 
8 วนั 6 คนื 
 

• พเิศษสุดๆ บนิภายใน 1 ขา 
• บนิตรง Turkish Airlines ชม 2 มา้ แห่งเมอืงทรอย 
• ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนี ้าเงิน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
• ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
• ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
• ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
• ชม โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตุรก ี
• ชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัของ ประเทศตุรก ี 
• ชม บา้นของพระแม่มาร ีซ ึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคุณภาพที ่ตลาดสไปซ ์
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อสิตนับูล (บนิตรงไม่แวะ) - เนฟเชฮรี ์
 
06:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
09:20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK59  
 
16:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อสิตนับูล เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้มอืง  น า

ท่านเดนิทางต่อดว้ยดว้ยเทีย่วบนิภายในประเทศ สู่ เมอืงเนฟเชฮรี ์ประเทศตุรก ี
 
18:20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน Nevsehir Kappadokya Airport โดยเทีย่วบนิที ่TK2008 
 
19:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Nevsehir Kappadokya Airport น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี 

Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภูีมปิระเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมา
ปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกดั
เซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคปัปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และ
น่าอศัจรรยด์ว้ยภูมลิกัษณต์่างๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้ ือ่ว่า ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรอื ดนิแดน
แห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คปัปาโดเกยียงัไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลกทางธรรมชาต ิและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย 

 
 
 

 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Mustafa Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่2  คปัปาโดเกยี (โปรแกรมพเิศษนั่งบอลลูน) - เกอเรเม่ - ไคมกัล ี
 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์
ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 
ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกยีในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง  
(ค่าขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์หากลูกคา้ช าระเงินสดหน้างาน ราคา 230 USD ต่อ 1 
ท่าน หรอืหากช าระดว้ยบตัรเครดติหน้างาน ราคา 240 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัทีท่ าจาก
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เมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมน้ีขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของท่าน** 

 
 

 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ Goreme 
Open Air Museum ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต ์
ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
จากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานต่างๆ  
 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เมอืงคปัปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่
ใชเ้ป็นที่หลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้ินที่ขึน้ชือ่และมี
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมกัลี Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ทีม่คีวามลกึถงึ 11 ช ัน้ (ลกึทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมรีะบบระบายอากาศ 
และมีสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหศัจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมือมนุษย ์
อย่างหน่ึงก็ว่าได ้ 
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น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos 
Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** น าท่านชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตุรก ี 
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ทีพ่กั  Mustafa Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่3  คอนย่า - ปามุคคาเล่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภูมภิาคแถบนี ้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพที่
สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา ระหว่างทางน าท่านแวะชม คาราวานสไรน ์Caravanserai ทีพ่กัแรม
และทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีม่นี ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่าน
ซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรกีก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแรร่อ้นนีไ้ด ้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็น
แก่งหนิสขีาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว้่า ปราสาทปุย
ฝ้าย 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั  Tripolis Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่4  ปามุคคาเล่ - คูซาดาส ึ- เอฟฟิซสุ - อชิเมยีร ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่กอ่นครสิตกาล 
หลงัจากทีต่กเป็นอาณาจกัรออตโตมนั มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลต่านอาหเ์หม็ด
ที่ 1 และสุสต่านออสมนัที่ 2 ไดส้รา้งสุเหรา่คาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองที่พกัส าหรบักอง
คาราวาน เพือ่ใหคู้ซาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟรกิาใต ้และคูซาดาสเึพิง่
เป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 น าท่านแวะชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มีช ือ่เสยีงโด่งดงัของ
ประเทศตุรก ี 

 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ City of Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมืองหน่ึงเคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนกจากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่
6 กอ่นครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงั
เมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนน
หนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็น
โรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้น าท่านชม หอ้ง
อาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้
หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทุีกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิที่
มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต จากน้ันน าท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin 
Mary ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้จากน้ันน าท่านเดนิทาง
สู่ เมอืง อชิเมยีร ์Izmir 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Armis Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5  ชานคัคาเล่ - ทรอย 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ ัง้

กรุงทรอย  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย Troy Ancient Site เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 

4 ,000 ปีมาแลว้ ชม ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรียบเสมือน
สญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพือ่
ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 
 

 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Iris Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่6  อสิตนับูล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมืองทีม่ีความส าคญัทีสุ่ดและเป็นเมืองทีม่ปีระชากรหนาแน่น
มากทีสุ่ดในตุรก ีเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็น
อาณาจกัรที่ยิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตร ์เป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณน้ัน จงึส่งผลใหอ้สิ
ตนับูลมชี ือ่เรยีกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเยีย่มชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบนั คอื พิพิธภณัฑ ์
ฮายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออร ์
โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหรา่ และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟียถอืเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่
จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
น าท่านชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหน่ึง ซึง่
ช ือ่นีไ้ดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงั
ของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 

 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียนในปี 
ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน ้าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง กวา้ง 
65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค า้หลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จนุ ้าไดท้ัง้หมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร 
น ้าทีไ่ดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งน ้าทีอ่ยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้บัทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่ห่งนีช้วน
ใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลมัน ์หวัเสา และฐานเสาน ามาจากซากหกัพงัของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรง
แปลกๆ อย่างเสาประดบัรูปศรีษะเมดูซาทีก่ลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยุคออตโตมนั 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Golden Way Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่7  อสิตนับูล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ช ือ่มทะเลด า The Black Sea 
เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเร ิม่ตัง้แต่ 500 
เมตร จนถึง 3 กโิลเมตร ถือว่าชอ่งแคบนีเ้ป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยี ซึง่
นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกี
อีกดว้ย ขณะที่ล่องเรอืท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรอื
บา้นเรอืนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ น าท่านเดนิทางสู่ 
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 
ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 
เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝ่ังทวีปยุโรป จุดเด่นของวงัแห่งนีค้ือมีการ
ประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามีทัง้เฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน 
และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่มีช ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจากองักฤษท าจากแกว้ค
รสิทลัขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดยีวทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ครสิทลั 
พรมช ัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดทีีสุ่ดในโลกของ
สาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ในรูปแบบทีเ่รยีกว่า เตอรก์ชิบาธ ทีน่่าสงัเกตคอื
มีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เค
มาล หรอือตาเตริก์ถงึแก่อสญักรรมในวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลาย
พระองคท์ี่น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูม้ีรูปรา่งใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้าหนัก 200 
กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปล า้ ขีม่า้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกทีเ่สด็จเยือนต่างประเทศ เชน่อียิปต ์ฝร ัง่เศส 
องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็น
ของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มี
เวลา มีมคัคุเทศกข์องวงัน าชมทีละหอ้งที่ละอาคาร มีเจา้หน้าที่คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ให ้
แตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้งสิง่ของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้
ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ืน้ปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอนัล า้ค่าเสยีหาย พระราชวงั
เปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับด ีนอกจากนีย้งัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวน
รมิทะเล อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชืน่ชม
ในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิง่ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ 
ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไม ้
อบแหง้ หรอืเตอกิสดีไลท ์สินคา้อนัเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อสิตนับูล 

 
 
 

 
 
 
18:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK58 
 
วนัที ่8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  มกราคม 
14 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
15 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
17 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
22 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 * วนัตรุษจนี 30,900 30,900 29,900 6,900 - 
24 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 * วนัตรุษจนี 30,900 30,900 29,900 6,900 - 
29 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
31 ม.ค. 63 - 07 ก.พ. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
เดอืน  กุมภาพนัธ ์
05 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 28,900 28,900 27,900 6,900 - 
07 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 28,900 28,900 27,900 6,900 - 
12 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
16 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
20 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
23 ก.พ. 63 - 01 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
26 ก.พ. 63 - 04 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
เดอืน  มนีาคม 
04 ม.ีค. 63 - 11 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
07 ม.ีค. 63 - 14 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
11 ม.ีค. 63 - 18 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
14 ม.ีค. 63 - 21 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
18 ม.ีค. 63 - 25 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
22 ม.ีค. 63 - 29 ม.ีค. 63  26,900 26,900 26,900 6,900 - 
25 ม.ีค. 63 - 01 เม.ย. 63  27,900 27,900 26,900 6,900 - 
28 ม.ีค. 63 - 04 เม.ย. 63  27,900 27,900 26,900 6,900 - 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
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• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Turkish Airlines 
• ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ ตุรก ี1 ขา สายการบนิ Turkish Airlines 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะมีการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 80 USD /ท่าน ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
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ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ ตุรก ี
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


