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FUNNY SNOWY #TURKEY 

จุดเด่น 
 

 พกั ระดบั 5 ดาว บนิตรง  
 พเิศษสดุๆ นอนโรงแรมถํา 1 คนื ใหค้ณุไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม ่
 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนํีาเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
 ชมความยงิใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บนําเยเรบาทนั 
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี, ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์นืเมอืง ประเทศตรุก ี 
 ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย  
 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทปัีจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอรก์ามมั  
 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารอีาศัยอยู่ 
 ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงคณุภาพท ีตลาดสไปซ ์
 ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เชอืมทะเลดํากับทะเลมารม์าร่า  
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ชอืโปรแกรม FUNNY SNOWY #TURKEY   
จํานวน 9 วนั 6 คนื 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท ี1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อสิตนับลู (บนิตรงไมแ่วะ) 

 
19:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน 4 ประตูทางเขา้ 10 เคาน์เตอร์ U สายการบนิ 
TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับ 

 
22:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริ ์ก เมืองอิสตนับูล 

ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิท ีTK65 
 
 
 

วนัท ี2 อสิตนับูล - ชานคัคาเล ่ 

 
05:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เตรยีมตัว

ออกเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซงึตังอยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอเีจยีนซงึเป็นทตีงักรุง

ทรอย  
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทมีชีอืเสยีงมาแตใ่น

อดตี ถูกสรา้งขนึมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจํ้าลอง
แหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซงึเปรยีบเสมอืน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็น
สาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขนึเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว
จากทัวโลกทหีลงใหลในมหากาพย์อเีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของ
ตนเองอกีดว้ย 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             
   

วนัท ี3 ชานคัคาเล ่- เปอกามมั - คซูาดาซ ี- เอฟฟิซุส  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมความ
สวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซงึถูกกลา่วขวัญ
วา่เป็นประหนงึดนิแดนในเทพนยิายซงึสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่
ทีมีช ือเสียงคือ โรงละครทีชันทีสุดในโลก ซึงจุผูช้มไดถ้ึง 
10,000 คน  
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรือ
ธรรมชาติทีใชม้าตังแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากทีตกเป็น

อาณาจักรออต
โ ต มั น  ม ห า
เ ส น า ดี โ อ คุ ซ 
เมห์เหม็ด พา
ชา ผูเ้ป็นวเิซยีร์
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แหง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดท ี1 และสสุตา่นออสมันท ี2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํา ตลอดจนกําแพงเมอืงที
พักสาํหรับกองคาราวาน เพอืใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ทเีหมาะในการทําการคา้ระหวา่งยุโรปและแอฟรกิาใต ้และ
คซูาดาสเึพงิเป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวเมอืปี ค.ศ. 1980 ระหวา่งทางแวะ โรงงานเครอืงหนงั ซงึมชีอืเสยีง
โดง่ดงัของประเทศตรุก ีนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไว ้
เป็นอย่างดเีมอืงหนึงเคยเป็นทอียู่ของชาวโยนก จากกรกี ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรืองขนึใน
ศตวรรษท ี6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอร์มหาราช
ภายหลงัเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขนึเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบน
ถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000 ปีทแีลว้ ไม่วา่จะเป็น
โรงละครกลางแจง้ทีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี นําท่านชม หอ้ง
อาบนําแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน ี
หอ้งสมุดโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทมีี
ความออ่นหวานและฝีมอืปราณีต จากนันนําทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ีHouse of  Virgin Mary ซงึ
เชอืกันว่าเป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีอาศัยอยู่ และสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนี ชม คอมเพล็กซ ์ทปีระกอบดว้ย 
ยมิเนเซยีมเวดอิุส ทพี่อคา้และคหบดสีรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี2 มรีูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนันคอื 
รวมยมิเนเซยีมไวก้บัโรงอาบนําทพีรังพรอ้มไปดว้ยนํารอ้น นําเย็น และนําอุน่ ภายในประดับดว้ยโมเสกและรูปปัน
ตา่งๆ สนามกฬีานีสรา้งขนึในยุคเฮเลนิสตคิเป็นรูปเกอืกมา้ เป็นจุดศนูยร์วมของชาวเอฟิซสุมาแตต่น้ ใชจั้ดแข่ง
กฬีาหลายประเภท ทงัมวยและมวย ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนัน ี
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 
ทพีกั  DOUBLE TREE BY HILTON KUSADASI 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี4 ปามุคคาเล ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆ หลายชนั และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว
ราวหมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นวีา่ ปราสาทปยุฝ้าย 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งนําพุเกลอืแร่รอ้นทซีงึใน
อดตีกาลชาวโรมันเชอืว่า นําพุรอ้นดังกลา่วรักษาโรคได ้จงึได ้
สรา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะได ้
สมัผสัเมอืงโบราณอกีแหง่หนงึซงึสรา้งขนึในสมัยโรมัน 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 
ทพีกั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัท ี5 ปามุคคาเล ่- คอนยา่ - คปัปาโดเกยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya อดตีเมอืงหลวงของ
อาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทังยังเป็น
ศนูยก์ลางทสีําคัญของภูมภิาคแถบนี ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับ 
ทัศนียภาพทีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝังทาง ของ
ภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและ
ทัศนียภาพทสีวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา นําท่านชม 
พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum ซงึเล่ากันว่า
ก่อตังขนึในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูม ี
ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซงึกําเนิดในอัฟกานิสถาน เดนิทาง
มายังเมอืงคอนย่าตามคําเชญิของสลุตา่นเซลจูค เพอืเขยีนบท
กวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดเ้สยีชวีติลงในปี 1273 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia ชม
ดนิแดนทมีีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ ซงึในอดีตกาลมีกระแส



  

 
4 

ลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระทํา
ของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแตง่ดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้
อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ต่างๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืวา่ ดนิแดนแห่งเทพ
นยิาย หรือดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแตง่ตงัจากองคก์ารยูเนสโกให ้
เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
**พเิศษ** นําทา่นชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์นืเมอืง ประเทศตรุก ี 

 
ทพีกั  UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถํา หรอืเทยีบเทา่ **กรณี โรงแรมถําเต็ม 

เราจะเปลยีนไปพกัโรงแรมอนืทมีาตรฐาน 5 ดาว ระดบัเดยีวกนั**  
 

วนัท ี6 คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- องัการา่ 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
สาํหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโด
เกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชมความงดงาม
ของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึงทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่
บอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง (คา่ขนึบอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร ์
ราคาประมาณ USD 200 ตอ่ 1 ทา่น) **ประกนัภยัททํีาจาก
เมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูน และเครอืงร่อนทุก
ประเภทกจิกรรมนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นําท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ Goreme Open Air 
Museum ทเีป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ท ี9 
เกดิจากความคดิของชาวคริสตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดย

การขุดถํ า เ ป็น
จํานวนมากเพือ
สรา้งโบสถ ์และ
ยั ง เ ป็ น ก า ร
ป้ อ ง กั น ก า ร
รุ กรานจากชน
เผ่าลัทธอินืทไีม่
เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทยีวชม และถ่ายรูปตาม
เหล่าอาคารบา้นเรือนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทเีกดิจากการ
ขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทอียู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศา
สนสถานต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet 

Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คณุภาพด ีและขนึชอืของประเทศตรุก ี
ใหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศยั 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพนืดนิลงไป เพอืใช ้
เป็นทีหลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยทําสงคราม ซึงนครใตด้ ินทีขึนชือและมี
นักท่องเทยีวไปเยยีมเยยีนเยอะทสีุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ 
Underground City มีความลกึถงึ 11 ชัน (ลกึทสีดุท ี85 
เมตร) พรอ้มทังยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิีชวี ิต
ความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ ซงึนครใตด้นินับเป็นสงิมหัศจรรย์
ทสีรา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหนึงก็วา่ได ้จากนันนําท่านเดนิทาง
สู ่เมอืงองัการา่ Ankara เมอืงหลวงของประเทศตรุก ี
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี7 องัการา่ - อสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทมีคีวามสําคัญทสีดุและเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นมาก
ทสีดุในตรุก ีเป็นเมอืงทตีงัอยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชอืวา่ คอนสแตนตโินเปิล ซงึเป็นอาณาจักร
ทยีงิใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนัน จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมชีอืเรียก
แตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิล เป็นตน้ 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce 
Palace สรา้งโดยสลุต่านอับดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 
2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร 

ตงัอยู่รมิชายฝัง
ทะเลมาร์มารา
ใ น ช่ อ ง แ ค บ
บอสฟอรัสบน
ฝังทวีปยุ โ รป 
จุดเด่นของวัง
แห่งนีคือมีการ
ประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีงัเฟอรน์เิจอร ์
พรม โคมไฟ เครอืงแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถา่ยตา่  งๆ ทมีี
ชอืเสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากอังกฤษ
ทําจากแกว้คริสทัลขนาดใหญ่ทีสุดในโลกหนักถึง  5000 

กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทใีหญ่ทสีดุในโลก เสาหนิออ่นบันไดทางขนึหอ้งโถงตรง
ราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิทัล พรมชนัเลศิราคาแพงทสีดุในโลก ทอโดย Cinar ใน
ตรุก ีเครอืงแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดทีสีดุในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนํา เซา
น่า ในรูปแบบทเีรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ทน่ีาสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทกุเรอืนจะชบีอกเวลา 09.06 
น. อน้เป็นเวลาทปีระธานาธบิดมีสุตาฟา เคมาล หรอือตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวันท ี10 พฤศจกิายน 2484 แล
มรีูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท์น่ีาสนใจคอื รูปสุลต่านอับดุล อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สูง 195 
เซนตเิมตร มนํีาหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปลํา ขมีา้ ยงิธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกทเีสด็จเยอืนตา่งประเทศ 
เชน่อยีปิต ์ฝรังเศส อังกฤษ เบลเยยีม เยอรมนี ออสเตรยี และฮังการ ีทน่ีาทงึและประหลาดใจก็คอืทกุๆ อย่างใน
พระราชวังเป็นของดังเดมิมไิดถู้กขโมยหรือทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ
เป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคุเทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทคีอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแล
ไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึงนานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสงิของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุม
รองเทา้ทุกคน เพือป้องกันไม่ใหพ้นืปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทังพนืพรมอันลําคา่เสยีหาย พระราชวัง
เปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดี นอกจากนียังมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล 
อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้นําพุ สระนํา รูปปัน รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชนืชมในรสนิยมของ
สลุต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยงินําท่าน ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซงึเป็นชอ่งแคบที
เชอืมทะเลดํา The Black Sea เขา้กับทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวา้งเรมิตังแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบนเีป็นจุดพบกันของสดุขอบทวปียุโรปและสดุ
ขอบทวปีเอเชยี ซงึนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทสีําคัญยงิในการ
ป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะทลีอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดล
มาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีงัหลาย ซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทงัสนิ  
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  RAMADA PLAZA TEKSTILKENT 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี8 อสิตนับูล 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเยยีมชมและถ่ายรูปกับ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque 
of Hagia Sophia หรือชอืในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑฮ์ายา
โซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคย
เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลียนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพิพิธภัณฑ ์

สุ เ ห ร่ า เ ซ น ต์
โซเฟียถือเป็น
สิง ก่ อ ส ร ้า ง ที
ยิ ง ใ ห ญ่ ที สุ ด
แหง่หนงึ และมักถกูจัดใหอ้ยูใ่นรายการ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์อง



  

 
6 

โลกยุคกลาง ซงึจุดเดน่อยู่ทยีอ  ดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทดีทีสีดุของสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน์ นําทา่นชม สุเหรา่สนํีาเงนิ Blue Mosque สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนาทมีคีวามสวยงามอกี
แห่งหนงึ ซงึชอืนีไดม้าจากสนํีาเงนิของกระเบอืงเคลอืบทใีชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขนึบนพนืทซีงึ
เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดท ี1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ อุโมงกเ์ก็บนําเยเรบาทนั Yerebatan 
Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนในปี ค.ศ. 532 เพอื
เป็นทเีก็บนําสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามอสิตันบูล
ถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคํา
หลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุนําไดท้ังหมด 80,000 
ลูกบาศก์เมตร นําทีไดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งนําทีอยู่ห่าง
ออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลดํา ทมีาของสถานทแีห่งนี
ชวนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานํามา
จากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสา

ประดับรูปศีรษะ
เมดูซาทกีลับหัว
ลงและตะแคงขา้ง รวมทังเสาหยาดนําตา ในยุคออตโตมัน นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์
Spice Market หรอืตลาดเครอืงเทศ ทา่นสามารถเลอืกซอืของ
ฝากคุณภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครอืงประดับ ชา 
กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลอืงชอืของ
ตรุกซีงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทาง
สู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

 
20:50 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทยีวบนิท ีTK64 
 

วนัท ี9 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
09:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดยีว 

วซีา่ 
- 

เดอืน  มกราคม 
16 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61  32,999 32,999 32,999 8,900 - 
23 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
30 ม.ค. 61 - 07 ก.พ. 61  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
เดอืน  กมุภาพนัธ ์
02 ก.พ. 61 - 10 ก.พ. 61  31,999 31,999 31,999 8,900 - 
03 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
07 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
14 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61 * วนัตรุษจนี 33,999 33,999 33,999 8,900 - 
15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 * วนัตรุษจนี 33,999 33,999 33,999 8,900 - 
20 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
22 ก.พ. 61 - 02 ม.ีค. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
24 ก.พ. 61 - 04 ม.ีค. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
26 ก.พ. 61 - 06 ม.ีค. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
27 ก.พ. 61 - 07 ม.ีค. 61  33,999 33,999 33,999 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 
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 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนันถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นน ี
 หลงัจากททีา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว สาํหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอนืๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยนืวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
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3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทังหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐  ไมท่านเนอืหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
 


