
TURKEY SONGKRAN B. 
8D6N/บนิตรง TURKISH AIRLINES 

เดนิทาง 10-17 เม.ย.63  หยดุวนัสงกรานต ์ 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากท ัว่โลก  

เมอืงอสิตนับลู ศนูยก์ลางจกัรวรรดไิบแซนไทนท์ีรุ่ง่เรอืง ดว้ยการผสมผสานของสองศาสนาอยา่งลงตวั    

 เทีย่วชมรอ่งรอยอารยะธรรมกรกีโบราณ เมอืงชานคัคาเล ่ เมอืงทรอย เมอืงเอฟฟิซุส 

ตืน่ตากบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เมอืงปามคุคาเล ่เมอืงนํา้พรุอ้น และปราสาทปยุฝ้าย 

 เมอืงคอนยา่ อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู  เมอืงคปัปาโดเกยี ดนิแดนปลอ่งนางฟ้า ภมูปิระเทศ

แปลกตาดจุสรวงสวรรค ์ ปิดทา้ยทวัรท์ ี ่กรงุองัการา่ เมอืงหลวงของตรุก ี 

บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 2 ขวด  

พเิศษ  บนิตรง Turkish Airlines  

 



อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย รวมเป็น 2,000 บาท/ทา่น 

ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – อสิตนับูล                                  (-/-/D) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.25 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK 59 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
รับสมัภาระ  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA ISTANBUL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่อง อสิตนับูล – ชานคัคาเล ่– ทรอย – ไอยวาลคิ                                             (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล ่ (Canakkale) ระยะทาง 360 กม. ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่า 
ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรุงทรอย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมา
แตใ่นอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden 

Horse of Troy) ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็น
สาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีห่ลงใหลในมหากาพย์   

อเีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

นําทา่นเดนิทางสู่ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่ถกูกลา่วขวัญว่าเป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพ
นยิายซึง่ส ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงคอื โรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 
คน จากนัน้นําทา่นเดนิ ทางสู่ เมอืงไอยวาลคิ (Ayvalik) ระยะทาง  200  กม. เมอืงตากอากาศ

บรรยากาศรมิทะเลอเีจยีน 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

10-17 เม.ย. 2563 
หยุดสงกรานต ์

39,900 39,900 39,900 37,900 8,000 



ทีพ่กั GRAND BELISH HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัทีส่าม ไอยวาลคิ – คซูาดาส ึ– เอฟฟิซุส – ปามคุคาเล ่                                      (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) ระยะทาง 243 กม. เป็นทา่เรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่

กอ่นครสิตกาล หลงัจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวิ
เซยีรแ์ห่งสลุตา่น อาหเ์หม็ดที ่ 1 และสสุตา่นออสมันที ่ 2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบน้ํา 
ตลอดจนกําแพงเมอืงทีพ่ักสาํหรับกองคาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะในการทําการคา้

ระหว่างยุโรปและแอฟรกิาใต ้และคซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 
นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงเอฟฟิซุส  (Ephesus) ระยะทาง 80 กม. เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรักษาไว ้

เป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก  จากกรกี  ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง  ซึง่
รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์
เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา  เอฟฟิซสุ  ขึน้เป็นเมอืงหลวง

ตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย  2,000 ปีทีแ่ลว้  ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุ ผูช้มไดก้ว่า  30,000 
คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้  

นําทา่นชมหอ้งอาบนํา้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา
ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้ หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุส ิง่ทกุอย่าง

ลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต จากนัน้นําทา่นเขา้ชม บา้นของ
พระแมม่ารี (House of  Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่  และ
สิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล่  (Pamukkale) ระยะทาง 200 กม. เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอืแร่รอ้น

ไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกี กอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา ผลจาก

การไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และการ
แข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว  ซึง่มคีวามงดงาม

มาก เรยีกปรากฏการณ์นี้ว่า ปราสาทปยุฝ้าย  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  



คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั PAM THERMAL PAMUKKALE   ระดบั 5 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – คปัปาโดเกยี                                                   (B/L/D)                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
นําทา่นชมปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงแห่งน้ําพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า  น้ําพุรอ้น
ดงักลา่วรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ (Hierapolis) ลอ้มรอบ  ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืง

โบราณอกีแห่งหนึง่ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยโรมัน  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทาง 390 กม. อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูค 

ในชว่งปี ค .ศ. 1071 –  1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่าํ คญัของภมูภิาคแถบนี้ ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี
ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขา  

 นําทา่นชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ซึง่เลา่กนัว่ากอ่ตัง้ข ึน้ในราวปี  ค.ศ. 1231 
โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซึง่กําเนดิในอัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืง

คอนย่าตามคําเชญิของสลุตา่นเซลจูค เพือ่เขยีนบทกวลีกึลบัเป็นภาษาเปอรเ์ซยี  และไดเ้สยีชวีติลง
ในปีค.ศ. 1273  ระหว่างทาง  นําทา่นชม คาราวาน  สไรน ์ (Caravanserai) ทีพ่ักแรมและ
แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 235 กม. ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ

อันน่าอัศจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง  แลว้
ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระทําของธรรมชาติ  โดยการกดัเซาะของพายุลม  ฝน หมิะ 

และ กาลเวลา ไดป้รุงแตง่ดนิแดนคปัปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม  แปลกตา  และน่าอัศจรรยด์ว้ย
ภมูลิกัษณ์ตา่งๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า ดนิแดนแหง่เทพนยิาย หรอืดนิแดนแหง่ปลอ่ง
นางฟ้า  Fairy Chimney คปัปาโดเกยียังไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกอีกีดว้ย  
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 หลงัอาหารคํา่ ชมโชว ์และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ รวมไปถงึระบําหนา้ทอ้ง พรอ้ม

เครือ่งดืม่ไมจ่าํกดั (รวมเครือ่งดืม่แอลกอฮอร)์  
 

พเิศษ ทีพ่กั ANATOLIAN HOUSES CAVE HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี – กรงุองัการา่                                                                 (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

สําหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก            

ใชเ้วลาอยู่ บนบอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง  พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และแชมเปญ  (คา่ขึน้

บอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา ทา่นละ  190 US Dollar 5,900 บาท) ”ประกนัภยัทีท่ํา

จากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  และกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของทา่น แตบ่รษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการ

บรกิาร” 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นําทา่นเทีย่วชมเมอืงคปัปาโดเกยีทีม่นีครใตด้นิ (Underground City) อยู่หลายแห่ง เกดิจากการ

ขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยทําสงคราม 

ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงคาร ์

ตคั (Cardak Underground City)  พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นส ิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหนึง่ก็ว่าได ้

ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม่  (Goreme) นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้

เมอืงเกอเรเม ่(Goreme Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง  ค.ศ. ที ่
9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา  โดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้ง
โบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระ

เทีย่วชม และถา่ยรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี  ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปใน
หนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม  



(Carpet Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) สนิคา้คณุภาพด ีและ
ขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู่กรงุองัการา่ (Ankara) ระยะทาง 305 กม. เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุกแีละ

เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา  อังการาเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองรองจากอสิตนับูล                     
กรุงอังการ่าตัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทัง้ทางธุรกจิและ
อุตสาหกรรม เป็นศนูยก์ลางของรัฐบาลตรุก ีและเป็นทีต่ัง้ของสถานทตูประเทศตา่งๆ กรุงอังการ่ายัง

เป็นศนูยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย 
พเิศษระหว่างทางแวะชมทะเลสาบทซู (Lake Tuz) ทะเลสาบน้ําเค็มทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของตรุก ี

เมือ่หนา้รอ้นมาถงึน้ําจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็น
เป็นพืน้สขีาวอมชมพูสดุลกูหูลกูตา 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั ALTINEL HOTEL ANKARA  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก กรงุองัการา่ – อสิตนับูล –ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ชอ้ปป้ิง               (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 นําทา่น ชมสสุานอตาเตริก์  (Ataturk Mausoleum) อนุสรณ์สถาน และสสุานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้สริะภาพของตรุก ีหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 1 รวมถงึเป็นผู ้

กอ่ตัง้ และเป็นประธานาธบิดคีนแรกของสาธารณรัฐตรุก ี  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล ระยะทาง 462 ก.ม.  

นําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา  The 
Black Sea เขา้กบัทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร  ความ

กวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าชอ่งแคบนี้เป็นจุดพบกนัของสดุขอบทวปียุโรปและ
สดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่าํคญั



ยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะทีล่อ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ว่าจะ
เป็นพระราชวังหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีีส่วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นชอ้ปป้ิง (Candy Shop) และ ตลาดสไปซ ์ (Spice Market) หรอืตลาด
เครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชา 

กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์(Turkish Delight) ขนมหวานทีช่าวตรุกนียิมทานคูก่บั
ชารอ้น สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตรุกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA ISTANBUL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีเ่จ็ด สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สุเหรา่สนีํา้เงนิ – อุโมงคเ์ยราบาทนั – พระราชวงัทอปกาปิ – 

สนามบนิ                                 (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
นําทา่นชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภณัฑ์

ฮายาโซฟีอา เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า และ
ในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑ์  สเุหร่าเซนตโ์ซ เฟียถอืเป็นส ิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 

และมักถกูจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาด
มหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
นําทา่นเขา้ชมภายใน  สเุหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวาม

สวยงามอกีแห่งหนึง่ ซ ึง่ชือ่นี้ไดม้าจากสน้ํีาเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน 
ถกูสรา้งข ึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่ 1  ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ อโุมงค ์เก็บนํา้เยเรบาทนั  (Yerebatan Sarnici) สรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสติ
เนียนในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน้ําสาํหรับใชใ้นพระราชวัง สาํรองไวใ้ชย้ามอสิตนับูล ถกูขา้ศกึปิด

ลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคํ้าหลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน้ําไดท้ัง้หมด 



80,000 ลกูบาศกเ์มตร น้ําทีไ่ดส้ง่ผ่านทอ่มาจากแหลง่น้ําทีอ่ยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้บัทะเล
ดํา ทีม่าของสถานทีแ่ห่งนี้ชวนใหข้นลกุอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลมัน ์หัวเสา  

และฐานเสานํามาจากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดบัรูปศรีษะเมดู
ซาทีก่ลบัหัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน้ําตาในยุคออตโตมัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้นําทา่นชมพระราชวงัทอปกาปิ (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 
และเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี  ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวังทอปกาปิซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดงัคอืหอ้ง
ทอ้งพระคลงัอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ  และวัตถลุํ้าคา่มากมายโดยมกีรชิแห่งทอปกาปิ  ดา้มประดบัมรกต

ใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์าํคญั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
17.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย บนิตรงโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่

TK58 
 

วนัทีแ่ปด สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย 

07.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...   
 

     

บรกิาร FREE WIFI บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ในตา่งประเทศ  

ตามกฎหมาย  สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8-10 ช ัว่โมง  มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ  เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ ขนาด 44 ทีน่ั่ง พรอ้มบรกิาร Wi-Fi บนรถ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่ประกนัอุบัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์



 คา่ใชจ้่ายหัวหนา้ทวัรช์าวไทยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่บรกิารนํา้ดืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่

โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ,  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

***กรณีทีล่กูคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมค่นืเงนิทกุกรณี*** 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  15 
ทา่น ตามทีกํ่าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย  ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ  8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทาง

นัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไม่ทําใหผู้ร้่วมเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การนําส ิง่ของมคีา่ทีซ่ือ้จากตา่งประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคบัทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ี่ย ์จํากดั เป็นตวัแทนในการตดิตอ่ทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจ นการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจุ่ดหมายปลายทางตามรายการทวัรเ์ทา่นัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูร้ับผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จํากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  


