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ก าหนดการเดินทาง        ตลอดเดอืน เมษายน 2561   

ราคา 39,900.- บาท  
26 มี.ค.-04 เม.ย./28 มี.ค.-06 เม.ย./02-11เม.ย./04-13เม.ย. 
20-29 เม.ย./21-30 เม.ย./23 เม.ย.-02 พ.ค. 
 

ราคา 41,900.- บาท  27 เม.ย.-06 พ.ค. 
 

ราคา 43,900.- บาท  09-18 เม.ย. (ตัดกรุ๊ป)   
 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า 

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางข้ึนเคร่ือง 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways    เท่ียวบินท่ี QR 831 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

15.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า โดยสายการบิน Qatar Airways   เท่ียวบินท่ี QR 257  

19.20 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอังคาร่า หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านสู่ท่ีพกั 

พกัคา้งคืน ท่ี     Bera Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกยี-พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง     

     เกอเรเม่-บ้านพกัมนุษย์ถ า้พืน้เมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปป้ิง-โชว์ระบ าหน้าท้อง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia ระหว่างทางแวะเท่ียวชมความ

สวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏการความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ท่ีมีไม่ก่ีประเทศในโลก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืน

ท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร 
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Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ 

ได้ตามอธัยาศยัพิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ ้าพื้นเมือง Local Cave House ของชาว

พื้นเมือง Cappadocia พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้า

เยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน ้ าใจและมิตรภาพระหวา่ง

เพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระใหท้่านไดถ่้ายภาพบา้นพื้นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่ริง ท่านชม เมือง

คัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่อง

ลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรง  ต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลวา่ ดินแดนม้าพันธ์ุดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิด

จากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้

ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้น

ใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไป

เร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ย

หินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ

นิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศ

ให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระเลือกซ้ือสินคา้และ

ของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Uchisar Kaya Cave Hotel  โรงแรมถ า้ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   คัปปาโดเกยี-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-คอนย่า-พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทัวร์ข้ึนบอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของ

โรงแรม  (ทัวร์น่ังบอลลนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าข้ึนบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอล

ล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระเป็นเงินสด และ 210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด  

 (ส าหรับท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือ ทวัร์ข้ึนบอลลูน อิสระพกัผ่อนทีโ่รงแรมได้ตามอัธยาศัย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli       เกิดจาก

การขดุเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคั

ลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็นเมืองท่ี นิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางใน

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์ก

ในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์

เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามใชส้ าหรับท าสมาธิ 

Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้ง

อดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอย

ข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้เิศษในศาสนาอิสลาม 

ส่วนหน่ึงของ พิพิธภัณฑ์ เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบั

ประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม 

สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Plaza Konya Hotel 5 *  หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรก ี

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง   คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ัง

ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี 

เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล 

ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้ งอยู่บนท่ีราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอนั

งดงาม จนนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึง

สถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้ นก็มีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกระหวา่งทางน า

ท่านแวะชม  เมืองแอสเพนโดส Aspendos ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร น าท่านชม โรง



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 5 จาก 13 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ละครท่ีมีความยิง่ใหญ่ Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถ

จุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ต

เมน้ท์ ท่ีมีห้องส าหรับนกัแสดงเพื่อไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซ้ายและ

ดา้นขวายงัมีทางท่ียืน่ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผา่นชมโบราณสถาน ความ

สวยงามของโรงละครท่ีสามารถจุได้ประมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดับ

ตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพท่ีแกะสลกัอย่างงดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสาม

ส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ เช่น เสาท่ีถูกตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีอยู่

บนทางเดิน สถานท่ีท าการคา้ขาย 

เทีย่ง  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงก าแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความส าคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารใน

อดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมาย

ทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้าน

กาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึง

สร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 

2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ จ  านวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวย

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม ท่าเรือโบราณ Old Habour ซ่ึง

ปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียวโดย

ยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของทะเล

เมดิเตอร์เน่ียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ให้ท่านได้

สัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่านลดัเลาะไป

ตามหน้าผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และท่ีพลาดไม่ได้

เรือจะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวา่เป็น

ความแปลกใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะ

เป็นล าธารน ้า นบัวา่เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Plaza Antalya Hotel  5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรก ี
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วนัที่ห้าของการเดินทาง   อันตาเลีย-ปามุคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจเป็นจ านวนมาก  ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ 

Pamukkale   ค  าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง 

ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยูใ่น

ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อ

ลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่

กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การ

ยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาท

ปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน  

เทีย่ง  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาว

กวา้งใหญ่ด้านขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดู

เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อย

ยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 

ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรค

ไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนั

เช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Richmond Thermal  Hotel 5*    มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า          

   

วนัที่หกของการเดินทาง   ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi น าท่านสู่เยีย่มชม บ้านพระแม่มารี House of 

Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้าง

หลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเม
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อริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไว้ใน

หนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้

ห้าบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐ

ชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จ

เยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความ

ศักดิ์สิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น 

ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงใน

ผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐานในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการใหเ้ป็น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวง

แห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุด

ของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 

Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่

ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟ

ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุ

คนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่

พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน      น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง

คุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบั

แบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ได้

ตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Richmond Thermal  Hotel 5*    มาตรฐานตุรกี หรือเทียบเท่า            

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   คูซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่-ชมม้าไม้เมืองทรอย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม  Pergamum เป็นสถานท่ีตั้ งของโบราณสถานท่ี

ส าคญั ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขาสลบักบัทุ่งปศุ

สัตว ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
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น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึง

ดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซ่ึงจุผูช้มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้

ถ่ายภาพกบัโบราณสถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยั

โบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไวใ้นความทรงจ า น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ 

Chanakkale ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธ

ยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้ น สร้างข้ึน เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ี

หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Kolin Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรก ี         

    

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง     ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง 

                                         แคบบอสฟอรัส-ช้อปป้ิง สไปซ์ มาร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี ขา้มช่องแคบดาดาเน่ียล  (ใชเ้วลานัง่เรือเฟอร์ร่ี ประมาณ 45 

นาที) จากนั้นน าท่านัง่รถโคช้คนัเดิมมุ่งหนา้สู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใช้เวลา

ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง

สวยงาม และไม่ค  านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อก

รายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ  

ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่ง

ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และ

สองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยุโรป และเอเชีย เช่ือม

ระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียง

รายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์
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เก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา 

ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อย่าง 

แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐาน ตุรก ี         

    

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง       อิสตันบูล-สวนดอกทวิลิป อีเมอร์กนั พาร์ค-พระราชวัง 

                                          ทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

                                          อุโมงค์เกบ็น ้าใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชมภายใน อีเมอร์กัน พาร์ค  Emirgan Park สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมี

ช่ือเสียงที่สุดของตุรกี โดยท่ีตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็น 

สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 โดยแทจ้ริงแลว้ ประเทศตุรกี เป็น

ต้นก าเนิดดอกทวิลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผดิวา่เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ ใหท้่าน

ได้อิสระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพนัธ์ุ นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตาม

อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองอิสตนับูลอีกคร้ัง น าท่านชม พระราชวัง

ทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี 

ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ  ห้องท่ีโด่งดังและเป็นท่ีสนใจคือห้อง

ท้องพระคลังอันเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวตัถุล ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้าม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์ส าคญั 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่

ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมี

ความหมายและมีค่ายิง่ จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่า

สีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง 

ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศ

เชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าท่ีนครเมกกะ 

จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่า

เซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ใน
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อดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้ าท่ีสลกัอย่างวิจิตร และ

ประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เกบ็น ้าเยเรบาตัน Yerebatan  

Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้

ในพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง  

16:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรุงเทพมหานคร  

20:45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways  เท่ียวบินท่ี QR 242  

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

00:55 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

02.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 836  

13.15 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภู มิ  โดยสวัส ดิภาพ  พ ร้อมความประทับใจ  

 

***           End of Service          *** 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ราคา 39,900.- บาท  
26 มี.ค.-04 เม.ย./28 มี.ค.-06 เม.ย./02-11เม.ย./04-13เม.ย. 
20-29 เม.ย./21-30 เม.ย./23 เม.ย.-02 พ.ค. 
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ราคา 41,900.- บาท  27 เม.ย.-06 พ.ค. 
 
ราคา 43,900.- บาท  09-18 เม.ย.    
 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน จึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
ท่านทีม่ีความประสงค์จะนอนห้องพกัเดี่ยว ต้องเพิม่เงิน ดังนี ้
เดินทางเดือน เมษายน 2561 เพิม่เงินอกีท่านละ 9,000.- บาท 

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัที ่21 พ.ย. 2560) ** 

 

อตัราค่าบริการนี้รวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว Qatar Airways     (น า้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกนิ 30 ก.ก./ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ากับ 45 

USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์ โปรแกรม ริเวยีร่า-ทวิลปิ ตุรก ี10 วนั  

การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมัดจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
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กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม ริเวยีร่า-ทวิลปิ ตุรก ี10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหา
การจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้มากท่ีสุดเน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง 
หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงิน
ค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกต๋ัวแล้วไม่สามารถท า refund ได้ ทุกกรณ ี
 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แล้ว

ขา้งตน้ บริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินท่านไดใ้นทุกรณี 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียงTriple Room ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมี
ความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ี
พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เค ร่ืองป รับอากาศ เน่ื องจากอยู่ ในแถบ ท่ี มี อุณห ภู มิต ่ า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมระดับ 5 ดาว ทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทีย่วเท่ากบัมาตรฐาน 5 
ดาว สากล ระดับของโรงแรมทีร่ะบุน้ันเป็นการจัดอนัดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรก ี

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 


