
 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
HILIGHT 

พักโรงแรม 5 ดาวระดบัมาตราฐานตุรก|ี คูซาดาสึ| วิหารอะโครโปลสิ | ปราสาทปุยฝ้าย 
|ปามุคคาเล่ |คัปปาโดเกีย| นครใต้ดนิ | อิสตันบูล | ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส | ฮปิโปโดมสุเหร่าสีน า้เงนิ | สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
 

       ** พิเศษพักโรงแรมสไตล์ถ า้ที่เมืองคัปปาโดเกีย** 

 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 23 มนีำคม – 1 เมษำยน 2566 49,900.- 

TURKEY 5 STARS 
ตุรกี 5 ดาว 
10 วัน 7 คืน 

 
8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566 

ราคาแนะน าเพยีง  49,900.- 



 

 

วนัที ่ 25 พฤษภำคม – 3 มถินุำยน 2566 49,900.- 

วนัที ่ 29 มถินุำยน– 8 กรกฎำคม 2566 49,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ 
17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร์ โดยสายการบินสงิคโปร์แอร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ713 
23.30 น. เดินทางถึงสงิคโปร์รอเปลีย่นเคร่ือง 

วันท่ี 2 อิสตัลบูล – เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล 
01.45 น. ออกเดินทางตอ่สูส่นามบินตรุกีด้วยเที่ยวบิน SQ392 
08.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพ – สิงคโปร์ ✈ ✈ ✈  

วันที่ 2. อิสตลับลู – เฟอร์ร่ีข้ามชอ่งแคบดาร์ดะเนลส์ – ม้าไม้จ าลองแหง่ทรอย - 
ชานคัคาเล 

✈   CANAKKALE KOLIN HOTEL 

วันที่ 3. ชานคัคาเล – เพอร์กามมั  - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซสุ – 
บ้านพระแมม่ารี - คซูาดาส ึ

   RAMADA SUITES KUSADASI 

วันที่ 4. คซูาดาส ึ– ปามคุคาเล ่- ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส    PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMAL 
RESORT 

วันที่ 5. ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – นครใต้ดิน - คปัปาโดเกีย    SELCUKLU EVI CAVE 

วันที่ 6. คปัปาโดเกีย - Optional บอลลนู – เกอเรเม – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง - 
องัการ่า 

   NEW PARK HOTEL 

วันที่ 7. องัการ่า – สสุานอตาเติร์ก – อิสตนับลู – ลอ่งเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรัส -
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

   ISTALBUL LA QUINTA HOTEL 

วันที่ 8. อิสตนับลู – ฮิปโปโดม - สเุหร่าสีน า้เงิน -  สเุหร่าเซนต์โซเฟีย - อา่งเก็บ
น า้ใต้ดินเยเรบาตนั 

   ISTALBUL LA QUINTA HOTEL 

วันที่ 9. อิสตนับลู – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที่ 10. สิงคโปร์– -กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 

 

เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้าง
โดยสลุตา่นอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการท่ีทุม่สร้างคิด
เป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณพนัล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกับ
แบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินนัง่เรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่

กัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลิโพล ี(Gallipoli) ของตรุกีสว่นที่อยูใ่นทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา 
(Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่มืองชานคัคาเล (Cannakkale) เมื่องส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ 
คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในประเทศตรุกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าให้
อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนัน้ จึงสง่ผลให้อิสตนับูลมีช่ือ
เรียกแตกต่างกนัออกไป ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลอง (Trojan Horse)  ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณริมทะเล 
อิสระถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 3 
ชานัคคาเล – เพอร์กามัม  - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี - คูซา
ดาสึ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.

ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสงู เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั 
ซึง่ผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกที่สงู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ 
ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้งลา่งที่รายล้อมป้อมปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ที่วิหารบชูา
เทพเจ้า สถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใช้งานตา่งส าหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไป
จะอยูใ่นสว่นของเมืองด้านลา่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม

จนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบรูณ์และมัง่คัง่ที่สดุ ถนนทกุสายปดู้วยหิน
อ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีม้ีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลกั
เทพี 4 องค์ประดบัอยู ่ได้แก่ เทพีแหง่ปัญญา เทพีแหง่คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลียวฉลาด และเทพีแหง่ความรู้ รูปแกะสลกั
เทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์
กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรง
ละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นัง่ชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการ



 

 

จดัการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลอืร่องรอยของห้องอบไอ
น า้ให้เห็นอยูจ่นถึงทกุวนันี ้น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นที่สดุท้ายที่พระ
แม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี ้ถกูค้นพบอยา่งปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเยี่ยมชมร้านขายของพืน้เมืองตุรกี เช่น 
Turkish Delight หรือ น า้มนัมะกอก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 4 คูซาดาสึ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ที่

ทนัสมยั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินที่มี
อณุหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นท่ีมีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจาก
ภเูขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยูห่า่งออกไปทางทิศเหนือ รินเออ่ท้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็น
แอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ปามกุคาเลแ่ละเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกิดจากน า้แร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตแุคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็น

ลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้างมาจากปยุฝา้ย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน 
ย้อยเป็นรูปร่างตา่งๆอย่างสวยงามและนา่อศัจรรย์ น า้แร่นีม้ีอณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบตัิในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ  ปัจจบุัน
เมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมใน
ปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่นๆ น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตัง้โดย
กษัตริย์ยเูมเนสที่ 1แหง่แพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งนีม้ีแผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึง
ไมม่ีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ท่ีศกัสทิธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยูใ่นปามคุคาเล สถานท่ีส าคญัอื่นๆ ได้แก่ 
พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMAL RESORT หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดนิ - คัปปาโดเกีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้

ยงัเป็นศนูย์กลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบนีอ้ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทศันียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี 



 

 

กลางวนั 
บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านกัลมวน เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ
ลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัว่า ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชกัชวนคนที่นบัถือศาสนาคริสต์ให้
เปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  น าท่านชมนครใต้ดิน (Underground 

City) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดิน
พร้อมสรรพ ทัง้ห้องโถง ห้องนอน ห้องน า้ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉกุเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ขุดลกึลงไปใต้ดินหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มี
อณุหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าให้
อากาศถ่ายเท น าท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนที่มีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน 
และหิมะได้เป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ 
เกิดเป็นภมูิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และได้รับ
การแตง่ตัง้จากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
*** พิเศษชมระบ าหน้าท้องระหว่างรับประทานอาหาร *** 

ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SELCUKLU EVI CAVE หรือเทียบเทา่ 
** พิเศษพักโรงแรมสไตล์ถ า้ที่เมืองคัปปาโดเกีย** 

วันท่ี 6  คัปปาโดเกีย - Optional บอลลูน – เกอเรเม – พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ

งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่ วโมง (ค่าขึน้บอลลูน
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 300-350 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงค์กับ
หัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่านัน้) **   น าคณะออกเดินทางสู่
เมืองเกอเรเม (Goreme) น าทา่นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงงานทอ
พรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่ผสมผสานกนัระหว่างยโุรป

และตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NEW PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 7 อังการ่า – สุสานอตาเตร์ิก – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

 น าท่านถ่ายรูปกบั Kocatepe Mosque Ankara สร้างในศิลปะนีโอออตมาน เมื่อปี 1967 และถือเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สดุแห่ง
กรุงอังการ่า  จากนัน้น าเดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 
Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้ น าในสงครามกู้  อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่  1 ผู้ ก่อตัง้สาธารณรัฐตุรกี และ
ประธานาธิบดีคนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตรุกีด้วย อนสุรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวตุรกี สร้างขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป 
Anitkabir ด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มี

ประชากรมากที่สดุในประเทศตรุกี จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The 
Black Sea) เข้ากบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต ่500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีนี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบ
บอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะลอ่งเรือทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์
ข้างทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา
ทัง้สิน้ น าท่านแวะตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคา
ยอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทา
ชิโอ ซึง่มีให้เลอืกซือ้มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ISTALBUL LA QUINTA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 8  อิสตันบูล – ฮปิโปโดม - สุเหร่าสีน า้เงนิ -  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน า้ใต้ดนิเยเรบาตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท่านเดินทางสูจ่ัตุรัสสลุต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่

หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue 

Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึง่  ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลอืบสนี า้เงินท่ีใช้ปตูลอดแนว
ฝาผนงัด้านใน  และถกูสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลา
สร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าทา่นเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พิพิธภณัฑ์ฮา
เยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจบุนั
เป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นสิง่ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง จุดเดน่อยูท่ี่ยอด
โดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งที่ดีที่สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้เข้าชมอ่างเก็บน า้ใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอโุมงค์เก็บน า้ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุในนครอิสตนับลู สามารถเก็บน า้ได้มากถึง 88,000 ลกูบาศก์เมตร สร้างขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 
เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค์ มีเสากรีกต้นสงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นท่ีเดน่มาก
คือ เสาเมดซูา่ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอโุมงค์เก็บน า้ขนาดใหญ่     

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 

ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ISTALBUL LA QUINTA HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 9 อิสตันบูล – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าเดินทางสูส่นามบินอิสตลับลู 
13.25 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน SQ391 

วันท่ี 10  สิงคโปร์– -กรุงเทพ  
04.45 น.   เดินทางถึงสนามบินสงิคโปร์ รอเปลีย่นเคร่ือง 
09.45 น. ออกเดินทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน SQ708 
11.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
 
 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 



 

 

TURKEY 5 STARS 
ตุรกี 5 ดาว 
10 วัน 7 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 
23 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 49,900.- 10,900.- 

25 พฤษภาคม – 3 มิถนุายน 2566 49,900.- 10,900.- 

29 มิถุนายน– 8 กรกฎาคม 2566 49,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู้มีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลเิคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซีนพาสปอร์ต *เลม่สีเหลอืง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกกัตวัและไมต้่องตรวจหาเชือ้โควิด-19 เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศ

ไทย 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน 3 วนันบัจากวนั   
  จองหากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจังหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่น รายบคุคล (แสดง
  ตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดินทาง
ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
  2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
  4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (40 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่ทา่น) 
  7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย ( 30 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่ทา่น) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 


