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 อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | องัการา | คปัปาโดเกีย | คอนยา | ปามคุคาเล 
  เมืองโบราณเอเฟซสุ | มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย | พระราชวงัโดลมาบาเช | ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

  
  
 

 

 

TURKEY BE FRESH ตุรก ี10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 32,900.-                               
4,900.- 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบินเอมิเรตส ์พบเจา้หนา้ท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. ดไูบ - องัการา 
วนัท่ี 3. องัการา - คปัปาโดเกีย – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา – นครใตด้นิ – ปามคุคาเล 
วนัท่ี 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –คซูาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่ารี 
วนัท่ี 6. คซูาดาซี – เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโพลิส – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้  าลองแหง่ทรอย 

วนัท่ี 7. อิสตลับลู - ฮิปโปโดม – สเุหรา่สีน า้เงิน - ลอ่งเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 
วนัท่ี 8. ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวงัทอปกาปี  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนดบ์าซาร ์

วนัท่ี 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 ดูไบ – อังการา 
03.30 น. ออกเดนิทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 377 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 04 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. ** 
07.15 น. 
09.55 น. 

เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองอิสตนับลู โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่119 

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

ทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา 
(Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจบุนัของตรุกี เมืองแห่งมนตเ์สน่หท่ี์ผสมผสานกนัระหว่าง
ยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศลิปะโรมนั และมสัยิดในศลิปะไบแซนไทน ์

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

  

วันที ่3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา
ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดน
แห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แหง่แรกของตรุกี 

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

ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการ
ขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
ครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้
ตามอธัยาศยั   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MUSTAFA หรือเทยีบเท่า    
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วันที ่4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดนิ – ปามุคคาเล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้บอลลนู
ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัร ์
โดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้) **  

ส าคัญ ! กรณียกเลกิการจองบอลลนู ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิทุกกรณี 

 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสอง
ข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี แล้วน าท่านชมนครใต้ดิน 
(Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสีขาว

ท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใตด้ินท่ีมีอณุหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแรห่ินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสม
อยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึน้มาเหนือ
ผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามคุคาเล
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และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี 
ค.ศ.1988 ส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า     

 

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

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

แคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจาก
ปยุฝา้ย ซึ่งน า้แรท่ี่ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและน่าอศัจรรย ์น า้แรนี่ ้
มีอุณหภูมิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี
คณุสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมันเช่ือว่าน า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  จากนั้นน าท่านชมเมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ใน
ปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก 
ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบอ่น า้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณแ์ละมั่ง
คั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 
ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพี
แหง่ความเฉลียวฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดี
ชาวออสเตรียไดน้  ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้ง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของห้องอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่
จนถึงทุกวนันี ้หลงัจากนัน้น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนงั
คณุภาพดี ใหท้า่นมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 
(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ ถูก
คน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ 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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วันที ่6 
คูซาดาซี – เพอรก์ามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลอง
แหง่ทรอย 

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

กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอรก์ามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวก
เฮเลนนิสตกิ ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐาน
ในการป้องกันเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาท่ี
ดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายลอ้ม
ปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พระราชวงั
และพืน้ท่ีใชง้านต่างส าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมือง
ดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดนิทางสูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้

จากเอเชียสู่ยโุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ในอดีต
เป็นท่ีตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่อง
แคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหต้รุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่ง
ทรอย (Hollywood of Troy) 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า     
    

วันที ่7 อิสตัลบูล - ฮปิโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงนิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นนั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ท่ีกัน้ระหว่างคาบสมทุรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีส่วนท่ีอยู่ในทวีป
เอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) เมืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ
ในประเทศตรุกี 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
เดนิทางสูจั่ตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) 
ตัง้อยู่หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุเหร่าสีน ้า
เงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสี
น า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่น
อาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ.1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็น
ช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบ
ของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่งใน
การปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาชเชห่รือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  9   TURKEY BE FRESH ตรุกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK                                                               [GQ3SAW-EK004] 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่8 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราชวังทอปกาปี  - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  -  
แกรนดบ์าซาร ์

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

ยอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  จากนัน้น าท่านชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีต
เคยเป็นท่ีประทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบนัพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑส์ถาน
แหง่ชาตท่ีิใชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้คา่อาทิ เชน่ เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์ ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนั
เป็นพิพิธภัณฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 
จดุเดน่อยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ จากนัน้



  10   TURKEY BE FRESH ตรุกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK                                                               [GQ3SAW-EK004] 

 

เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แตท่องหยอง เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั 
กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่าง
มาก ดงันัน้จงึตัง้ราคาสินคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
ทีพั่ก 

 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
 

วันที ่9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบนิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการท่ีทุ่มสรา้งคิดเป็นเงินในปัจจบุนัถึงประมาณพนัลา้น
เหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอยา่งสวยงาม 

 
10.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิ Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 120 
* คณะเดนิทางวนัท่ี 21 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 15.35 น. และถึงดไูบ เวลา 21.00 น. *  

20.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
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22.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี EK 374 
* คณะเดนิทางวนัท่ี 21 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. * 
* คณะเดนิทางวนัท่ี 30 พ.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. * 
 

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
07.35 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
TURKEY BE FRESH ตุรก ี10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

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 มิ.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.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง

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

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลารส์หรฐั) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บรษัิทฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่ง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
********************************************************************************************************************************* 
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