
 
 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
พักโรงแรม 5 ดาวระดับมาตราฐานตุรก|ี คูซาดาสึ| วิหารอะโครโปลิส | ปราสาทปุยฝ้าย 

|ปามุคคาเล่ |คัปปาโดเกีย| นครใต้ดนิ | อิสตันบูล | ม้าไม้จ าลองแหง่ทรอย 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส | ฮปิโปโดมสุเหร่าสีน า้เงนิ | สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

 
       ** พเิศษพักโรงแรมสไตลถ์ า้ทีเ่มืองคัปปาโดเกีย** 

 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

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

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

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

 

 
 

TURKEY 5 STARS 
ตุรก ี5 ดาว 
10 วัน 7 คนื 

 
8 วัน 5 คนื 

เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 2566 

ราคาแนะน าเพยีง  49,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์
17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบินสิงคโปร ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร ์โดยเท่ียวบนิท่ี SQ713 
23.30 น. เดนิทางถึงสงิคโปรร์อเปล่ียนเครื่อง 

วันที่ 2 อิสตัลบูล – เฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์– ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล 
01.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูส่นามบนิตรุกีดว้ยเท่ียวบนิ SQ392 
08.20 น. ถึงสนามบนิเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้ง
โดยสลุตา่นอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการท่ีทุ่มสรา้งคิด
เป็นเงินในปัจจบุนัถึงประมาณพนัลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกับ
แบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น า้หนักถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วันที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพ – สิงคโปร ์ ✈ ✈ ✈  

วันที่ 2. อิสตลับูล – เฟอรร์ี่ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย - 
ชานัคคาเล 

✈   CANAKKALE KOLIN HOTEL 

วันที่ 3. ชานัคคาเล – เพอรก์ามมั  - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – 
บา้นพระแม่มาร ี- คซูาดาส ึ

   RAMADA SUITES KUSADASI 

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

วันที่ 5. ปามคุคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – นครใตด้ิน - คปัปาโดเกีย    SELCUKLU EVI CAVE 

วันที่ 6. คปัปาโดเกีย - Optional บอลลนู – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - 
องัการา่ 

   NEW PARK HOTEL 

วันที่ 7. องัการา่ – สสุานอตาเติรก์ – อิสตนับูล – ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั -
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

   ISTALBUL LA QUINTA HOTEL 

วันที่ 8. อิสตนับูล – ฮิปโปโดม - สเุหรา่สีน า้เงิน -  สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - อา่งเก็บ
น า้ใตด้ินเยเรบาตนั 

   ISTALBUL LA QUINTA HOTEL 

วันที่ 9. อิสตนับูล – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที่ 10. สิงคโปร–์ -กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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บา่ย น าท่านเดนินั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ี
กัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลโิพลี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นท่ีอยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา 
(Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่มืองชานัคคาเล (Cannakkale) เม่ืองส าคญัอันดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ 
คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึ่งท าให้
อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีป
เอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนัน้ จึงส่งผลให้อิสตนับูลมีช่ือ
เรียกแตกต่างกันออกไป ใหเ้วลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับมา้ไมจ้  าลอง (Trojan Horse)  ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณริมทะเล 
อิสระถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ชานัคคาเล – เพอรก์ามัม  - วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี - คูซา
ดาสึ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.

ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส  าคญั คือ วหิารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการปอ้งกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมนั 
ซึ่งผูต้ัง้ถิ่นฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ 
ท่ีเตบิโตรุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่านี ้โดยเมืองดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชา
เทพเจา้ สถานท่ีศกัดิส์ทิธิ ์พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่งส าหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไป
จะอยู่ในสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เขา้ชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงาม

จนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณ์และมั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทุกสายปดูว้ยหิน
อ่อน ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกั
เทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกั
เทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์
กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรง
ละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยังสามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมีการ
จดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอ
น า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวนันี ้น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระ
แมม่ารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเย่ียมชมร้านขายของพืน้เมืองตุรกี เช่น 
Turkish Delight หรือ น า้มนัมะกอก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 คูซาดาสึ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้ เสือ้หนังคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์

ทนัสมยั หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใตด้ินท่ีมี
อณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแรห่ินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจาก
ภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏิกิริยาจับตวัแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็น
แอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามกุคาเลแ่ละเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็น

ลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ่งน า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู 
ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์น า้แรนี่มี้อณุหภมูติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคณุสมบตัิในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบัน
เมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมใน
ปี ค.ศ. 1988 ส  าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดย
กษัตรยิย์เูมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้แผน่ดนิไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึง
ไมมี่คนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่น า้ท่ีศกัสทิธิ ์ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล สถานท่ีส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMAL RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – นครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้

ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี 

กลางวนั 
บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านกัลมวน เริม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ
ลาเลคดนิ รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใ์ห้
เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสัมพันธท่ี์ดีระหว่างกัน  น าท่านชมนครใต้ดิน (Underground 

City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทัง้ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ใตด้ิน
พรอ้มสรรพ ทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉกุเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้ินหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี
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อุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉกุเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าให้
อากาศถ่ายเท น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน 
และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ 
เกิดเป็นภมูปิระเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บั
การแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
*** พเิศษชมระบ าหน้าท้องระหว่างรับประทานอาหาร *** 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SELCUKLU EVI CAVE หรือเทียบเท่า 
** พเิศษพักโรงแรมสไตลถ์ า้ทีเ่มืองคัปปาโดเกีย** 

วันที่ 6  คัปปาโดเกีย - Optional บอลลูน – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง - อังการ่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ

งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูน
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาโดยประมาณ 300-350 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงคกั์บ
หัวหน้าทัวรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพยีงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่าน้ัน) **   น าคณะออกเดินทางสู่
เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เย่ียมชมพพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้ง
โบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอ
พรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมืองแห่งมนตเ์สน่หท่ี์ผสมผสานกันระหว่างยุโรป

และตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศลิปะโรมนั และมสัยิดในศลิปะไบเซนไทน ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NEW PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 อังการ่า – สุสานอตาเติรก์ – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกบั Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่ง

กรุงอังการ่า  จากนัน้น าเดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa 
Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้  าในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรกี และ
ประธานาธิบดีคนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตรุกีดว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป 
Anitkabir ดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคญัอันดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The 
Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบ
บอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท่ี์ส  าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์
ขา้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา
ทัง้สิน้ น าท่านแวะตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคา
ย่อมเยา ไมว่า่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทา
ชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ISTALBUL LA QUINTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8  อิสตันบูล – ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน ้าเงิน -  สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย - อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่จัตรุสัสลุต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่

หน้าสเุหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue 

Mosque)  สถานท่ีศกัดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนว
ฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หมต็ท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลา
สรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเขา้ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พพิธิภัณฑฮ์า
เยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนั
เป็นพพิธิภณัฑ ์ถือเป็นสิง่ก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอด
โดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้เขา้ชมอ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงคเ์ก็บน า้ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับลู สามารถเก็บน า้ไดม้ากถึง 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 
เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มีเสากรีกตน้สงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมาก
คือ เสาเมดซู่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญ่     

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ISTALBUL LA QUINTA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 อิสตันบูล – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าเดนิทางสูส่นามบนิอิสตลับลู 
13.25 น. น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ SQ391 

วันที่ 10  สิงคโปร–์ -กรุงเทพ  
04.45 น.   เดนิทางถึงสนามบนิสงิคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 



6 | P a g e  
 

09.45 น. ออกเดนิทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ SQ708 
11.10 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือ
เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ 

 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 
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TURKEY 5 STARS 
ตุรกี 5 ดาว 
10 วัน 7 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
23 มนีาคม – 1 เมษายน 2566 49,900.- 10,900.- 

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

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผูมี้สญัชาตไิทย 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

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

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สีเหลือง* ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19 เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศ

ไทย 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั   
  จองหากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน รายบคุคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
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6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดนิทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
  2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
  6. คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (40 ยเูอสดอลลา่รต์อ่ท่าน) 
  7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 30 ยเูอสดอลลา่รต์อ่ท่าน) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 


