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ตุรกี 10 วัน 
เท่ียวครบทกุไฮไลท์ ชมดินแดน 2 ทวีป 

อสีตนับูล ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ชานคัคาเล ่
วหิารอโครโพลสิ ปามุคคาเล ่คปัปาโดเกยี ชมระบ าหนา้ท้อง 

 
 



 

 Dream Destinations Tour 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง     กรงุเทพฯ-ดไูบ-อิสตนับูล-ลอ่งเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั-แกรนดบ์ารซ์าร ์        (ไทย-ยูเออี-ตุรกี) 
02.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)   

05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
10.05 น. เดินทางสูก่รุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 119 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้น าทา่นทางเขา้
สู่ กรุงอีสตนับูล (Istanbul) เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่ มีความงดงามในประวติัศาสตร์
โลกมานานหลายศตวรรษ จากนั้นน าทา่น ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็น
ชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ชอ่งแคบน้ีท าหน้าที่ เป็นเสน้แบง่ระหวา่งยุโรปและเอเชีย เช่ือม
ระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท้า่นไดช้ม
ทิวทศัน์ท ัง้สองขา้งที่ สวยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ ส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศ
ตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น้ี จากนั้นน าทา่นสู่ แกรนดบ์ารซ์าร ์Grand Bazaar 
ซ่ึงเป็นตลาดเกา่แกท่ี่ สรา้งในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที่ ใหญท่ี่ สุดของตุรกี มีร้านคา้กวา่ 4,000 
รา้น ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ที่ มีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ Golden Way Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีสาม อีสตนับูล-ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีน ้าเงิน-เซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ-เมืองอีเซียบทั        (ตุรกี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นไปเที่ ยวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคย

เป็นศูนยก์ลางแหง่ชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที่ ที่ แขง่กีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั และของจกัรวรรดิออตโต
มานกวา่ 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแคเ่สา 3 ตน้ คือเสาตน้แรก โอเบลิสกแ์หง่ฟาโรหท์ุตโมซิสที่  3 ซ่ึงถูกสรา้งมาตัง้แต ่
1500 ปีกอ่นคริสตกาล ตอ่มาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นมา 497 ปีกอ่นคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่  
7 เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานที่ น้ีไดถู้กสรา้งขึ้นประมาณปี   ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์ จากนั้นน าทา่นเขา้ชม 
สุเหร่าสีน ้าเงิน   Blue Mosque ที่ มาของช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้าเงินในการตกแตง่ภายใน 
ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เดน่อีกอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคือ หอประกาศ
เชิญชวนเม่ือถึงเวลาที่ จะตอ้งท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าทา่นเขา้ชมสถานที่
ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เซนตโ์ซเฟีย ปัจจุบนัเป็นที่ ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ใน
อดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์พระเจา้จกัรพรรด์ิคอนสแตนตินเป็นผูส้รา้งเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ใช ้
เวลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสตแ์ตถู่กผูก้อ่การรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขดัแยง้ระหวา่งพวกที่นับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมยัของ พระเจา้จสัตินเนียน มีอ านาจ
เหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้นใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 
1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามที่ สุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ มาประดบัไวม้ากมาย  
สรา้งเสร็จไดม้ีการ เฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬาร ตอ่มาเกิดแผน่ดินไหวอยา่งใหญท่ า ใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจน
เรียบรอ้ยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที่  2 มีอ านาจเหนือตุรกี และ
เป็นผูน้ับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พระราชวงั
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ทอปกาปึ (Topkapi Palace) สรา้งขึ้นในสมยัสุลตา่นเมห์เมตที่  2 เปลี่ ยนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑ์
พระราชวงัทอปกาปิ หอ้งที่ โดง่ดงัและเป็นที่สนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นที่ เก็บสมบติั และวตัถุล า้คา่มากมาย โดยมี
กริชแหง่ทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู ่ เมืองอีเซียบทั เป็นเมืองที่
อยูบ่ริเวณทา่เรือที่ จะขา้มฟากสูเ่มืองชานัคคาเล ่ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ที่ สวยงามของขุนเขาสลบั
กบัรถว่ิงชายทะเล ผา่นบา้นเรือนของบรรดาเหลา่เศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เม่ือเมืองอีเซียบทั น าทา่นนั่งเรือ
ขา้มฟากสู ่เมืองชานัคคาเล่ (ใชเ้วลานั่งเรือ ประมาณ 30 นาที)  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ Troia Tusan Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี ชานัคคาเล่-มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ       (ตุรกี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย อนัโดง่ดงั เป็นหน่ึงใน

อาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยัน้ัน สรา้งขึ้นเพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากทัว่โลกที่หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดได ้
เห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเปอรก์ามมั ที่ ต ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือตวัเมืองชานัคคาเล ่
กวา่ 1,000 ฟตุ ในบริเวณอะนาโตเลียหา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแมน่ ้าไคซูส ซ่ึงเป็น
เมืองโบราณของกรีกที่ มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส โดย Cable car น าทา่น
ชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นที่ ขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแหง่เทพนิยายในสรวงสวรรค ์บริเวณ
เดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแตส่ว่นฐานเทา่นั้น 
แทน่บูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์ปอร์กามมัที่ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส 
(Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ ชนัที่ สุดในโลก ตัง้อยูใ่นท าเลที่ สวยงามที่ สุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10 ,000 คน 
อะโครโปลิส แปลวา่ นครบนที่ สูง ซ่ึงเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ัง้ถ่ิน
ฐานในสมยันั้นมกัเลือกที่ สูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาที่ ดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ ่ที่
เติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นที่ ราบเบ้ืองลา่งที่ รายลอ้มป้อมปราการเหลา่น้ี จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองคูซาดาซึ เป็น
เมืองทา่ที่ ส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ Ayma Beach Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้ เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย         (ตุรกี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเขา้ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) 

อาคารที่ เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแหง่คือ
วิหารแหง่จกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึ้นถวายแดจ่กัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดน่ของวิหารแหง่น้ี
คืออยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์มาก นอกจากนั้นส่ิงกอ่สรา้งที่ มีขนาดใหญท่ี่ สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre 
ซ่ึงสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นที่นั่ง สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค
นั้นสรา้งสมยักรีกโบราณ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นที่
สุดทา้ยที่ พระแมม่ารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนั 
ช่ือ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ ไวใ้น
หนังสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี 
ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแมม่ารีไดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชัน้เดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแมม่ารี ซ่ึงพระ
สนัตะปาปา โป๊ปเบเนดิกสท์ี่  16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่ น่ี บริเวณดา้นนอกของบา้นมีกอ๊กน ้าสามกอ๊กที่ เช่ือวา่เป็นก๊อกน ้า
ที่ มีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ืองสุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมี
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ความเช่ือวา่ หากตอ้งการใหส่ิ้งที่ ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน จากนั้นน า
ทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ ผลิตหนังที่ มีคุณภาพที่ สุดอีกท ัง้ยงัผลิตเส้ือหนัง
สง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace,Prada, Michael Kors อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)             
ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 
ปราสาท เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่ เกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นที่ มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่ มีแร่หินปนู 
(แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณที่ สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ ต ัง้อยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ           
รินเออ่ลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ
เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและ โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหา ที่ ใดเหมือนจนท าให ้ปา
มุคคาเล ่ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปีค.ศ.1988 น าทา่น  
เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย(ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น ชมหน้าผาที่ ขาวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน ้า  
เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ ไหลลงมาแต่
ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33 -35 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้น าทา่น
ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่ บ าบดัโรค กอ่ตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสที่ 1แหง่แพร์กามุม ใน
ปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานที่ แห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู ่อีก 
ศูนยก์ลางของ เฮียราโพลิสเป็นบอ่น ้าที่ ศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตัง้อยูใ่นปามุคคาเล สถานที่ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก ่พิพิธภณัฑป์า
มุคคาเล โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ Halıcı Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก  ปามุคคาเล่-คาราวานซาราย-คปัปาโดเกีย            (ตุรกี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็น

บริเวณที่ อยูร่ะหวา่ง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางคา้ขายแลกเปลี่ ยนวฒันธรรม ที่ ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน ระหวา่งทางทา่นจะผา่นเมืองคอนยา่ 
(Konya) เป็นเมืองที่  นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น
อาณาจกัรแหง่แรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระหวา่งทาง
ใหท้า่นไดแ้วะพกัเปลี่ ยนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine เป็นที่ พกัแรมของพอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ที่
ย่ิงใหญ ่รวมถึงกองคาราวานที่ เดินทางมาคา้ขายจากเอเชียในยุคของการคา้ขายบนเสน้ทางสายไหมที่ มี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นชม “ระบ าหน้าทอ้ง” (Belly Dance) ประกอบดนตรีของสาว
น้อยชาวตุรกีพรอ้มเคร่ืองด่ืมฟรีระหวา่งรับชมโชว ์ ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นสู่ที่ พกั  ณ Alp Hotel หรือระดบั
เดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด คปัปาโดเกีย-ทวัรเ์สริมนัง่บอลลูน หรือ จีฟซาฟารี-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-นครใตดิ้น-กรุงองัคาร่า
                     (ตุรกี) 

05.00 น.   ส าหรับทา่นที่สนใจ ซ้ือทวัร์เสริมขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ หรือ ทวัร์จีฟซาฟารี พรอ้มกนั ณ บริเวณล๊อบบี้
ของโรงแรม(ทวัรน์ัง่บอลลูนน้ีและจีฟซาฟารีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร)์ หลงัจากนั้นเจา้หนา้ที่ จะมารอรับทา่น เพ่ือ
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เปิดประสบการณ์ใหมท่ี่ ไมค่วรพลาด (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข้ึ์นบอลลูนและทวัรจี์ฟซาฟารี อิสระพกัผ่อน
ท่ีโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme 
Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนที่ ไม่
เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์าร์บารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อป
เป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัภูเขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นชม นครใตดิ้น เกิดจาก
การขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไปใตผื้นดิน เพ่ือใชเ้ป็นที่ หลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้น เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุก
อยา่งท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้ชมโรงงานผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินที่ มีช่ือเสียงของตุรกี ชม
โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery) และรา้นจิวเวอรร่ี์ Jewellery อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้
และของที่ ระลึกไดต้ามอธัยาศยัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงองัคาร่า (Ankara) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงที่ ต ัง้อยูบ่ริเวณ
กลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ ใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูลระหวา่งทางแวะเที่ ยวชมความสวยงาม
ของทะเลสาบเกลือ(LAKE TUZ)  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ Royal Carine Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีแปด กรุงองัคาร่า-อีสตนับูล-พระราชวงัโดลมาบาเช่             (ตุรกี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นออกเดินทางไปยงั กรุงอีสตนับูล (Istanbul) เป็นมหานคร

ของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่ มีความงดงามในประวติัศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแตยุ่คสมยัของ
กรีกและโรมนั ในสมยัของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยูใ่นระหวา่ง 675 ปีกอ่นคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.
330 จึงไดเ้สียใหแ้กอ่าณาจกัรโรมนั  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมนัทางดา้นตะวนัออก ในนามของ กรุงคอนสแตน
ติโนเปิล จนกระทัง่ถึง ค.ศ.1453 จึงไดถู้กพวกออตโตมาน ท าลายลงและเปลี่ ยนช่ือมาเป็น อีสตนับูล และไดร้ับการ
ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ เป็นพระราชวงัที่ สะทอ้นให้
เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งท ัง้ส้ิน 12 ปี เป็น
ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ ไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมค่ านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ท ัง้ส้ิน 
ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซ่ึงอยู ่เหนืออา่วเล็ก ๆ ที่  ช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาที่ มีน าหนัก
กวา่ 4.5 ตนั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ Golden Way Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีเกา้ อีสตนับูล-ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต-สนามบิน              (ตุรกี-ยเูออี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นสู่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต หรือตลาด

เคร่ืองเทศ ทา่นสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม ้
อบแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่
สนามบิน 

15.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 120 
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.00 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
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22.30 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 374   
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีแปด กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ              (ยเูออี-ไทย) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

****************************** 
รา้นคา้หรือตลาดหรือสถานท่ีทอ่งเท่ียวอาจจะปิดท าการในชว่งวนัส าคญัตา่งๆรวมถึงวนัส าคญัทางศาสนา  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ   
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่าง ๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไมส่ามารถเขา้พกัที่
เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 17-26 / 21-30 มี.ค. 2563 33,900 

เมษายน 

2-11 / 22 เม.ย.-1 พ.ค. 
24 เม.ย.-3 พ.ค. /  

29 เม.ย.-8 พ.ค 2563 
33,900 

7-16 เม.ย. 2563 39,900 
พฤษภาคม 1-10 / 8-17 พ.ค. 2563 33,900 



 

 Dream Destinations Tour 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (3 USD x 8 วนั = 24 USD / คน) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3 USD x 8 วนั = 24 USD / คน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 

 
ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร์ เสือยงค ์
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที่ ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาขึ้นเคร่ืองในวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หน้าที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น

ตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
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 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับที่ นั่ง LONG LEG หรือที่ นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่สายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. ส าหรับหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม  
7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 
 


