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

ราคาแนะนาํเพียง 32,900.-                               
4,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. ดไูบ - องัการา 
วนัท่ี 3. องัการา - คปัปาโดเกีย – ชมระบาํหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา – นครใตดิ้น – ปามคุคาเล 
วนัท่ี 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ –คซูาดาซ ี– เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแม่มาร ี
วนัท่ี 6. คซูาดาซ ี– เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโพลสิ – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย 

วนัท่ี 7. อิสตลับูล - ฮิปโปโดม – สเุหรา่สนี ํา้เงิน - ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 
วนัท่ี 8. ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวงัทอปกาปี  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนดบ์าซาร ์

วนัท่ี 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 



วันที ่1  กรุงเทพฯ  
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์ T สาย

การบินเอมิเรตส ์พบเจา้หนา้ที่จะคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัทา่น 
  

วันที ่2 ดูไบ – อังการา 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 

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

เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอิสตนับูล โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 119 

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

ทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู่  เมืองอังการ า 

(Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมืองแหง่มนตเ์สนห่ท่ี์ผสมผสานกนัระหวา่ง
ยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบแซนไทน ์

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า     

  

วันที ่3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชวร์ะบาํหน้าท้อง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา
ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินแ ละ
เสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมิูประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนา่อศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดน

แห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แหง่แรกของตรุกี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) เดินเท่ียวชมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) 

ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการ
ขดุถํา้เป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
ครสิต ์จากนัน้นาํทา่นเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้



ตามอธัยาศยั   
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า    
 

วันที ่4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดนิ – ปามุคคาเล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** สาํหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้บอลลนู
ไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดตอ่สอบถามแจง้ความจาํนงคก์บัหวัหนา้ทวัร ์
โดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและคาํแนะนาํเทา่นัน้) **  

สาํคัญ ! กรณียกเลิกการจองบอลลูน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิทุกกรณี 

 
 จากนัน้นาํทา่นออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจั กรเซลจูคในช่วงปี ค .ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่สาํคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสอง
ขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี แลว้นาํทา่นชม นครใต้ดิน 

(Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้นพรอ้มสรรพ   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 



 นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นนํา้ตกหินปนูสขีาว
ท่ีเกิดขึน้จากธารนํา้ใตดิ้นท่ีมีอุณหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแรหิ่นปนู (แคลเซียมออกไซด์ ) ผสม
อยูใ่นปรมิาณท่ีสงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยูห่า่งออกไปทางทิศเหนือ รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนือ
ผิวดิน และทาํปฏิกิรยิาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมิูประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที่ใดเหมือน จนทาํใหป้ามคุคาเล
และเมืองเฮี ยราโพลสิ ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธ รรมชาติและวฒันธรรมในปี 
ค.ศ.1988 สาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า     

 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตุ

แคลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้นํา้ตก มีสขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจาก
ปยุฝา้ย ซึ่งนํา้แรท่ี่ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและนา่อศัจรรย ์นํา้แรนี่ ้
มีอุณหภมิูตัง้แต่ ประมาณ  35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรอืนาํมาดื่ม เพราะเช่ือวา่มี
คณุสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมนัเช่ือวา่นํา้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลสิลอ้มรอบ  จากนั้ นนําท่านชมเมือง

โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบาํบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ู เมเนสท่ี 1แหง่แพรก์ามมุ ใน
ปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานท่ีแหง่นีมี้แผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค .ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก 
ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่นํา้ที่ ศกัสทิธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยูใ่นโรงแรมปามคุคาเล สถานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองคูซาดาซี (Kusadasi) นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมั่ง
คั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแหง่นีมี้ทา งเขา้ 3 
ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแหง่ปัญญา เทพีแหง่คณุธรรม เทพี
แหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจาํลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดี
ชาวออสเตรยีไดน้าํกลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรง ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสเีสยีงบา้ง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลอืรอ่งรอยของห้ องอบไอนํา้ใหเ้ห็นอยู่
จนถึงทกุวนันี ้หลงัจากนัน้นาํทา่นเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้นาํ Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนงั
คณุภาพดี ใหท้า่นมีเวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั จากนัน้นาํทา่น เข้าชมบ้านของพระแม่มารี 

(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่ าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้  ถกู
คน้พบอยา่งปาฏิหารยิโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 

Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พัก เข้าสู่ที่พกั โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเท่า     
 
 
 



วันที ่6 
คูซาดาซี – เพอรก์ามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จาํลอง
แห่งทรอย 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ  30 

กม.ทางดา้นเหนือของแม่นํา้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอรก์ามัม เป็นเมืองโบราณของกรกีท่ีมีความสาํคญัของพวก
เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญั คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐาน
ในการปอ้งกนัเมืองของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ิ นฐานในสมยันัน้มกัเลอืกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาที่
ดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุง่เรอืงอยูบ่นท่ีราบเบือ้งลา่งที่รายลอ้ม
ปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ พระราชวงั
และพืน้ท่ีใชง้านตา่งสาํหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมือง
ดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสนิคา้

จากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีต
เป็นท่ีตัง้ของสมรภมิูรบกลัลโิปล ีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งกา รรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่อง
แคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหต้รุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก นาํทา่นชม และถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จาํลองแห่ง
ทรอย (Hollywood of Troy) 

 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า     
    

วันที ่7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีนํา้เงนิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํทา่นนั่งเรอืเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ท่ีกัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลโิพล ี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นท่ีอยูใ่นทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นท่ีอยูใ่นทวีป
เอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองอิส

ตันบูล (Istanbul) เมืองสาํคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ
ในประเทศตรุกี 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
เดินทางสูจ่ัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรยีกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) 
ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สนี ํา้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์นาํชม สุเหร่าสีนํ้า

เงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหง่หนึ่ง   ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสี
นํา้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่น
อาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ.1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี  จากนัน้นาํทา่น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็น
ช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํ (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้   
ประมาณ  32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่  500 เมตร จนถึง  3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบ
ของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่งใน
การปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทิวทศันข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาชเช่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่8 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวังทอปกาปี  - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  -  
แกรนดบ์าซาร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื่องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  จากนัน้นาํทา่นชม พระราชวังทอปกาปี  (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีต
เคยเป็นท่ีประทบัของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์ อตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปี กลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถาน
แหง่ชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ํา้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการ ปิดปรบัปรุงบางสว่น อาจจะทาํใหไ้ม่
สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  (Mosque of Hagia Sophia) หรอืช่ือในปัจจุบนั พิพิธภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์  ตอ่มาถกูเปลี่ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 
จุดเดน่อยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งที่ดีท่ีสดุของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์   จากนัน้



เดินทางสู ่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซาร ์ (Grand Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค .ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกวา่ 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แตท่องหยอง เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั 
กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียวเป็นอยา่ง
มาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
ที่พัก 

 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     
 

วันที ่9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นชม พระราชวังโดลมาบาเช  (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจิต ในปี ค .ศ. 1843-1856 ยคุ
ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุม่สรา้งคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณพนัลา้น
เหรยีญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอยา่งสวยงาม 

 
10.30 น. นาํเดินทางสูส่นามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

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

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 



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

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
07.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะนาํเพยีง 
TURKEY BE FRESH ตุรก ี10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

02 - 11 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 16,400.- 5,900.- 

14 – 23 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,400.- 5,900.- 

21 – 30 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 16,400.- 5,900.- 

25 เม.ย.-04 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,400.- 6,900.- 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 14,400.- 6,900.- 

06 – 15 พ.ค. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 16,400.- 6,900.- 

30 พ.ค.-08 ม.ิย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 16,400.- 6,900.- 

06 – 15 มิ.ย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 16,400.- 6,900.- 

20 – 29 มิ.ย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 16,400.- 6,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทาํวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 
 
 
 



เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไ ดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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