
 

 

 BW…COLORFUL TURKEY 8D5N  
กรุงอิสตันบูล - เมืองอันตัลยา - ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

เมืองปามุคคาเล - เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการา 
โดยสายการบินคเูวต แอรเวย (KU) 

พักโรงแรม 5ดาว* และโรงแรมถ้ํา 1คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศตุรกี.......  แผนดิน 2 ทวีป บนทวีปเอเชยีและทวีปยุโรป ประเทศทีม่ีผูอยูอาศัยมาตั้งแตยคุ

หินเกามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณตางๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อารมีเนยี 

และ เปอรเซีย หลังจากการพิชิตของพระเจาอเลก็ซานเดอรถกูแบงออกจากกันโดยชองแคบบอส

ฟอรัส ทะเลมารมารา และชองแคบดารดาแนลส  

 



 

 

 

 

 

 

ตารางเที่ยวบินเดนิทาง :  

วันเดนิทาง เมือง เที่ยวบนิ เวลา ระยะเวลาบิน 

วันที่1 กรุงเทพฯ – คูเวต KU414 23.15 – 02.40 น. 7 ชม. 25น. 

วันที่ 2 คูเวต – อิสตันบูล KU153 07.00 – 10.45 น. 3 ชม. 45น. 

วันที่ 2 อิสตนับูล – อันตัลยา TK2416 14.30 – 15.55 น. 1 ชม. 25น. 

วันที่ 7 อิสตนับูล – คูเวต KU156 15.50 – 19.25 น. 3 ช.ม. 35น. 

วันที่ 7 คูเวต – กรุงเทพฯ KU411 23.15 – 10.25 น. 7 ช.ม. 10น. 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

DAY 1 กรุงเทพฯ – คูเวต BY KU414  23.15 – 02.40+1 B L D  

DAY 2 
คุเวต – อิสตันบูล BY KU153 07.00 – 10.45 น. – เมืองอัลตายา BY 

TK2416 14.30 – 15.55 น. - อัฒจันทรแหงเมืองแอสเพนดอส - ทาเรือ

เกาอัลตันยา   

   
BASARAN 

BUSINESS HOTEL 
ANTALYA 

DAY 3 
เมืองอัลตันยา – ลองเรือชมอาว – เมืองปามคุคาเล –  

ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
   

PAM THERMAL 
PAMUKKALE 

DAY 4 
  เมืองปามุคคาเล – เมืองคัปปาโดเกยี – พิพิธภัฑกลางแจง 

 เกอเรอเม – นครใตดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร  
   UCHISAR CAVE 

HOTEL 

DAY 5 
คัปปาโดเกีย – กรุงอังการา -   สุสานอตาเติรก – พิพิธภัณฑ 

อารยธรรมอนาโตเลียน *** Optional Balloon *** 
   BERA ANKARA 

HOTEL ANKARA 

DAY 6 
กรุงอังการา – อิสตันบูล –  มัสยิดสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดม                                                 

วิหารเซนตโซเฟย - สไปซ มารเกต็ 
   

RAMADA PLAZA 
TEKSTILKENT 

HOTEL ISTANBUL 

DAY 7 
กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช  - สนามบิน – คูเวต BY KU156 

15.50 – 19.25 น. 
    

DAY 8 คูเวต -  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  BY KU411  23.15 – 10.25 น.      

กําหนดการเดนิทาง 

34,900.-  27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561 
06 – 13 ตุลาคม 2561 
13 – 20 ตลุาคม 2561 



 

 

*** บนิสูเมอืงคเูวต / มจีอทวีทีกุทีน่ัง่ / บรกิารเสริฟอาหารรอน 2 มือ้ *** 

 

 

 

 

20.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบินเตอร

กิช แอรไลน (TK)  พบ เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู เมืองฟารวานิยา ประเทศคูเวต โดยสายการบนิคูเวตแอรเวย เที่ยวบินที่ KU414 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคูเวต เมืองฟารวานิยา ประเทศคูเวต   

(เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ชั่วโมง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชม. 25 นาท)ี  

07.00 น. ออกเดนิทางสูกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินคูเวตแอรเวย  

เที่ยวบนิที่ KU153 (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 45 นาท)ี 

10.45 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก กรุงอิสตันบูล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว นํา

ทานรับกระเปาสัมภาระ แลวเปลียนเครื่องเพื่อเดินทางตอ 

14.30 น. ออกเดนิทางสูเมืองอัลตายา  โดยสายการบนิ เตอรกิช แอรไลน  

เที่ยวบนิที่ TK2416 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 25 นาท)ี 

15.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอันตัลยา (Antalya) ตั้งอยูทาตะวันตกเฉียงใตของตุรกีติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

เปนเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่คึกคักอยางมาก มีวิวทิวทัศนอันสวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน ริเวียราแหง

ตุรกี ถือเปนเมืองที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในตุรกี อีกทั้งยังไดสัมผัสบรรยากาศของเมืองเกา และอาคาร บานเรือน 

สถาปตยกรรมเกาแกตางๆ  

นําทานเดินทางสู  อัฒจันทรแหงเมืองแอสเพนดอส (Ancient City of Aspendos)          ยอนกลับไปเมื่อ

ประมาณหนึ่งพันปกอนพระเยซูคริสตประสูติ    ในเขตพื้นที่อันหางจากตัวเมืองอันทัลยาราว 24 ไมล   นครแอสเพน

ดอสไดถือกําเนิดขึ้นในอาณาจักรนามแพมฟเลียรภายใตการปกครองของจักรวรรดิ์โรมันและเจริญรุงเรืองอยางถึงขีด

วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – คูเวตซิตี ้

วันที่สองของการเดินทาง (2)  คูเวตซิตี้ - อิสตันบูล – เมืองอัลตายา – อัฒจันทรแหงเมืองแอ

สเพนดอส 



 

 

สุด  5  ปกอนคริสตศักราช     ตอมาในปค.ศ.155 จักรพรรดิมารกุส เอาเรลิอุส มีดําริใหสรางอัฒจันทรอันเปน

สถาปตยกรรมชิ้นงามที่ยิ่งใหญเปนอันดับตน ๆ ของโลกยุคโบราณ  แมมันจะไมยิ่งใหญเทามหาอัฒจันทรแหงนคร

เอฟซุส  แตความสมบูรณของมันเปนที่นาสนใจและคูควรแกการมาเยี่ยมชม  ทั้งสภาพของที่นั่ง  แนวบันได  เสาหิน 

และโครงสรางตางๆลวนสมบูรณแบบเสมือนเพิ่งสรางเสร็จเพียงไมนานแมผานมาแลวนับพันป  ภายในสามารถจุ

ผูชมไดมากถึง 20,000 คน อีกประการนั้น คือชวงตนฤดูใบไมผลิเดือนกันยายน จะมีการแสดงสดโอเปรา  บัลเลต  

และดนตรีคลาสสิคระดับโลกโดยจะจัดขึ้นอยางยิ่งใหญที่โรงละครแหงนี้ในทุกๆป 

 

 

 

 

  นําทานชม ทาเรือโบราณ ( Old Habour ) เปนทาเรือเกา อาวเล็กๆ ลอมรอบดวยหนาผา   ปจจุบัน

ใชเปนทาจอดเรือ และ มีรานคา รานอาหาร ใหบริการมากมายใหความรูสึกเหมือน ยอนกลับไป 150 ปกอน 

 

 

 

 
นํา

ทานเดินทางเขาสูที่พัก BASARAN BUSINESS HOTEL ANTALYA 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 1) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

 

 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั้นนําทาน ลองเรือ ชมความงาม ของอาวสวนหน่ึงของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ชมวิวทิวทัศนอันสวยงาม จนไดรับการ

ขนานนามวาเปน “ริเวียราแหงตุรกี” การลองเรือโดยเรือมีลักษณะคลายเรือโจรสลัดลัดเลาะไปตามหนาผาตางๆ 

และพาทานลองเรือ ไปชมน้ําตกที่ไหลจากหนาผา ไหลลงสูทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน เปนสิ่งนาอัศจรรยไมควรพลาดใน

การมาเมืองอันตัลยาเปนอยางยิ่ง 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)   เมืองอัลตันยา – ลองเรือชมอาว – เมืองปามุคคาเล –  

                                                   ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เปนน้ําตกหนิปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 

35 องศาเซลเซยีส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา

ลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแขง็เกาะกันเปนริ้ว เปนแอง 

เปนชั้น ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปนเอกลักษณยาก

จะหาทีใ่ดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลแหงเมืองเฮยีราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยเูนสโกใหเปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคญัอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซน

ไทน  นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซีย่ม 

คารบอเนต มาตกตะกอน เกดิเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซึง่น้ําแรที่

ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนีม้อีุณหภูมิตั้งแตประมาณ 

35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจึงนยิมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไข

ขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่วาน้ําพุรอนสามารถรกัษาโรคได จึง

ไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ ทานสามารถเหน็เมอืงโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัด

โรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1 แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกดิขึ้นหลายครั้ง

หลังป ค.ศ 1334 จึงไมมคีนอาศยัอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคา

เล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

 

 

 

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั PAM THERMAL HOTEL PAMUKKALE 5* หรือเทียบเทา (คนืที่ 2) 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถม เปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ 

ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและ

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)    เมืองปามุคคาเล – เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัฑกลางแจง 
                                                   เกอเรอเม – นครใตดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร 

 



 

 

เสารูปทรง ตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงามแปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนไดชื่อวา  

“ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับ การแตงตั้งจากองคการยูเนสโกเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

บาย นําทานชม นครใตดนิ Underground City เปนสิ่งนาอัศจรรยอยางหนึ่งทีม่นุษยสรางขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน

ลึกลงไปหลายๆชั้นเพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในชวสงคราม นครใตดินมีพรอมทุกอยางทัง้หองโถง หองนอน 

หองน้ํา หองครวั หองอาหาร โบสถ บอน้ํา คอกสัตว 

  

 

 

 

นํา

ทานออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และ

เปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปน

ศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยูใน

บริเวณนี้ จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปน

จํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมสวนใหญที่ผลิตในตุรกีนั่นมี

ชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะเปนพรมที่ทอจากขนสัตว หรือพรมที่ทอจากฝาย และพรมที่ทอจากไหม แลวนํา

ทานชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเชน เทอควอย อารเทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมา

อยางปราณีตและยังมีความโดดเดนใหทานไดเลือกชมและชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 3) 

หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน 

 



 

 

หมายเหตุ : [บริษัทตวัแทนผูใหบริการทวัรบอลลนูในตุรกมีีประกันภัยใหกับทุกทาน  แตสําหรับประกนัภัยที่
ทําจากเมืองไทยนัน้ ไมครอบคลุมการทํากิจกรรมขึ้นบอลลนูและเครื่องรอนทกุประเภท] 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

**สําหรับทานใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 04.30 น.
ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง  
โดยตองมีอายมุากกวา 6 ปขึ้นไป   ***(คาขึน้บอลลนูไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาประมาณ US 230 ตอ 1
ทาน)** หากทานสนใจ สามารถสอบถามราคาไดจากหวัหนาทัวร กอนชาํระเงิน** 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู กรุงอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญ

อันดับ 2 รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโต

เลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร 

กรุงอังการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในตุรกี 

ความสําคัญของกรุงอังการา มีประชากรจํานวน 4,965,542 คน ทําใหกรุงอังการาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปน

อันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่กรุงอิสตันบูลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคมารมารานั้น กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปน

จุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกเีขาดวยกัน และเปนศูนยกลาง

ตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่วตุรกีดวย 

วันที่หาของการเดินทาง(5)  คัปปาโดเกีย – กรุงอังการา -   สุสานอตาเติรก – พิพิธภัณฑ 

                                                   อารยธรรมอนาโตเลียน *** Optional Balloon *** 



 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

บาย  จากนั้นทาํทุกทานชมสสุานอตาเติรก (ATATURK MAUSOLEUM) หรือ อะนติกาเบอร (ANITKABIR) เปน

อนุสรณสถาน และสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเปนผูนําในสงครามกูอสิระภาพของตุรกี หลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 1 รวมถึงเปนผูกอตั้ง และเปนประธานาธบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี อนุสรณสถานอาตาเติรก 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944 – 1953 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารยธรรมอนาโตเลียน เปนสถานที่จัดแสดงสิ่งของนาสนใจนับแสนชิ้น

จากภูมิภาคนี้ในอดีต เรียนรูเกี่ยวกับทุกแงมุมทางประวัติศาสตร 

มนุษยชาติในอนาโตเลีย ตั้งแตยุคหินเกาจนถึงยุคกรีกและโรมันที่เขามาลาสุด พิพิธภัณฑมีศาสนวัตถุที่จัดแสดงไว

ทั่วทั้ง 2 อาคารซึ่งยอนไปถึงสมัยการปกครองของออตโตมันบอกเลาเรื่องราวของอนาโตเลีย ซึ่งเปนภูมิภาคหนึ่งของ

ประเทศตุรกีที่อยูในฝงเอเชีย ชมนิทรรศการทางโบราณคดีที่แสดงใหเห็นวาราษฎรอยูกันอยางไรในสมัยกอน  อีกทั้ง

มีนิทรรศการกรีกและโรมันสมัยคลาสสิก เรียนรูเกี่ยวกับคําจารึก Monumentum Ancyranum บนผนังวิหารเกา ซึ่ง

บอกเลาเรื่องราวของจักรพรรดิโรมันพระองคแรกผูปกครองหลายเขตแดนรวมถึงตุรกีเมื่อ 2,000 ปกอน สํารวจวัตถุ

ตางๆ จากสังคมกรีกและโรมันโบราณ พิพิธภัณฑนี้มีชื่อเสียงดานโบราณวัตถุจากชาวฮิตไทตผูอาศัยอยูในพื้นที่เมื่อ 

2,000 ปกอนคริสตกาล ภายในมีทั้งภาชนะรูปวัว แจกัน และเครื่องมือตางๆ ชื่นชมรูปปนที่อุทิศใหกับกษัตริยและ

เทพเจาที่นี่  

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BERA ANKARA HOTEL หรือเทียบเทา  (คืนที่ 4) 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

 

 วันที่หกของการเดินทาง (6)     กรุงอังการา – อิสตันบูล –  มัสยิดสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดม                                                 

                                                   วิหารเซนตโซเฟย - สไปซ มารเก็ต 

 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนตเสนหแหงอายรธรรมอัน

เกาแกซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมัน

ตะวันออกที่เคยรุงเรืองกวา 1,000 ป ซึ่งเรารูจักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปล” เปนเมืองที่มีประชากรมาก

ที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต 

อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้น จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป      

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

บาย  นําทานเทีย่วชม “มัสยดิสนี้ําเงนิ” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิง่ใหญแหงอาณาจักรออตโตมัน 

หรือ มัสยิดสุลตานอาหเมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเกาแกและยิ่งใหญในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ีซึ่งสราง

ตั้งแตสมยักาหลิบ Ahmed I ยคุ จักรวรรดิ์ออตโตมาน ระหวางป 1609-1616 เปนมัสยิดที่โออา สงางาม เกินคํา

บรรยาย ดวยการสรางหออะซานจํานวน 6 หอ จนเปนสวนหนึ่งของสัญลักษณสําคัญของตุรกีซึง่นักทองเที่ยวทุกคน

ไมพลาดที่จะตองไปเยือน 

 

  

 

 

 

นําทานเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สราง ในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เปนสนาม

อาเรนาที่ใชสําหรับ การแขงมาศึกในยุคโรมันท่ีวางรูปแบบไวอยางสวยงาม และ  

กิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ  

1.เสาโอบีลิสกฟาโรหธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามาจากเมืองคารนัค

ประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ   

2.เสางู (Serpentine colum) สลักเปนรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูที่วิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟ  3.

เสาคอลัมนคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในป ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติที่แนชดั  

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วิหารเซนตโซเฟย(ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไบเซนตไทน ที่เคยเปนโบสถศาสนาคริสต

มากอน และ กลายมาเปนมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเปนศิลปะที่เกาแกและสวยงามยิ่ง และ ยังเปนมรดกโลกอีกดวย 

นําทานเดินทางสู สไปซ มารเก็ต เปนตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมี

อาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เชน ถั่วสารพัดชนิด, น้ําผึ้ง,ไขปลาเวียร , ขนม อรอยๆ แบบ เตอรกิชดีไลท เปนตน 

นอกจากช็อปปงสนุก ขนมอรอยแลว การไดมาถายรูปที่ตลาดแหงนี้ถือวาไดบรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อ

สินคาคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ มากมายทีนักทองเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาใหทานได

เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ เตอรกิส ดีไลท เปนตน 

 

 

 

 

 

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (13) 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 

 นําทานเดินทางสู“พระราชวังโดลมาบาเช” (DOLMABACHE) พระราชวงัที่สวยงามตามสไตลตะวันตก มี

การกลาววา ในชวงสุดทายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวใหทันสมยัมากขึ้น จึงมีการกอสรางพระราชวงั 

สไตลตะวันตก คลายๆ พระราชวงัแวรซายยในฝรั่งเศส และมีการประดับประดาอยางชนิดหรูหรามากมาย 

โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูในพระราชวังแหงนี้ และ ประกอบกับ

พระราชวงัแหงนี้ อยูริมชองแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และ มีการเพิ่มเติมในการจัดสวนแบบ

สไตลตะวันตก จึงถือวาเปนพระราชวงัอีกแหงในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวงัแหงนีใ้ชเวลากอสรางถึง 12 ปผสมผสาน

ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้าํหนักถึง 4.5 ตัน 

เครื่องแกวเจียระไน 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช  - สนามบิน – คูเวตซิตี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเวลาอนัสมควร นําทานเดนิทางสูทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก กรุงอิสตันบลู 

15.50 น. ออกเดนิทางสูประเทศคูเวต โดยสายการบนิคูเวตแอรเวย เที่ยวบนิที่ KU156 

19.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคูเวต เมอืงฟารวานิยา ประเทศคูเวต   

(เวลาทองถ่ินชากวาไทย 4 ชั่วโมง) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 35 นาท)ี  

หลังจากนัน้นําทานตอเครื่องเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวตแอรเวย เที่ยวบินที่ KU411 

 (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 7ชม. 10 นาท)ี 

 

 

10.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ     

 

 

 

**หมายเหต ุ รายการทัวรอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง    27 กนัยายน – 04 ตุลาคม 2561 
                  06 – 13 ตุลาคม 2561(วันคลายสวรรคต ร.9) 
                  13 – 20 ตุลาคม 2561(วันคลายสวรรคต ร.9) 

ราคาตอทาน รวมตั๋วเครื่องบนิ ไมรวมตั๋วเครื่องบนิ 

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง 34,900.- 18,900.- 

พักหองเดี่ยว จายเพิ่มทานละ 6,500.- 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี้ํามันและราคาตัว๋ของสายการบนิ 

ณ วันที่ 09 ส.ค.61 61 หากมกีารเก็บเพิ่มโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้ไปแลว 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)            คูเวตซิตี้ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   



 

 

*** การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสาร ผูใหญตัง้แต 30 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญต่ํากวา 30 ทาน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไมตองทําวีซา 
*** ขอสงวนสทิธิ์สําหรับเดก็ทีม่อีายุต่ํากวา 12 ป และผูเดินทางทีไ่มสามารถชวยเหลือตัวเองได และไมมีผูดูแลเนื่องจาก
อาหารและการเดนิทางระยะไกลไมเหมาะสําหรับเด็ก 

อัตรานี้รวม 

*คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง  

*คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทาง 20 กโิลกรัม/ทาน 

*คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึง่หอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ

*คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

*คามคัคเุทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
*คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบตัิเหตเุทานั้น คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปใน

ระยะเวลาทองเที่ยวกับทวัรเทานั้น ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูท่ีอายุต่าํกวา 1 ปหรือเกนิ 85 ปขึ้นไป (อายุ 1-15ป และ 75-

84 ปคุมครอง 50 %  รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม )  

*** กรณตีองการทําประกนัการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสขุภาพดวย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช และ แจกน้ําดื่มทกุวันวันละ 2 ขวด 

 
อัตรานี้ไมรวม 

*คาทาํหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

*คาทาํวซีาประเทศตุรก ี

*คาใชจายอันเกิดจากการทําหนงัสือเดินทางหายทุกกรณ ี

*คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทางในกรณทีี่เกนิกวาสายการบนิกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

*คาธรรมเนียมน้าํมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

*คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง  

*คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซกัรีด ฯลฯ 

*คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  

*คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

*ไมรวม คาทิปหวัหนาทัวร+ไกด+คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลลารยูเอส($USD)/ทาน ตลอดการเดนิทาง 

***ไมมีแจกกระเปา 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทัวรหน่ึงทาน  

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย  20 วันทําการ หากบริษัทฯ ไมได
รับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

 เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

คามดัจาํทัวรจะถูกนาํไปจายคาตัว๋เครื่องบิน คาโรงแรม ลวงหนาซึง่ไมสามารถเรยีกเงินคืนได หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถ

เดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตามเงื่อนไขตามนี ้

 

การยกเลกิ 

 แจงยกเลิกกอนการเดนิทาง 60 วันทําการคืนคามัดจาํ 20,000 บาท. 
 แจงยกเลิกลวงหนา 30-50 วนั กอนเดนิทาง ยึดคามดัจําทั้งหมด 20,000 บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว หากทานมีเหตบุางประการที่ไมสามารถเดินทางได บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคาตั๋ว 
(Non Refund) เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 แจงยกเลิกลวงหนา 1-29 วัน กอนเดนิทาง ไมสามารถคืนเงนิคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค  
(เทศกาลปใหม)  

 แจงยกเลิกในวนัเดินทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศตุรกี บริษทัฯจะไมมีการคนืเงิน
ทั้งหมด  
 

กระเปาเดนิทางและสัมภาระ 

* กระเปาใบใหญ (ควรมีลอลาก/เขน็ได) ที่จะบรรทกุใสใตทองเครื่องบนิ น้ําหนกัไมเกนิทานละ 20   กโิลกรัม (หากน้ําหนัก

เกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได) ควรใสกุญแจอยางหนาแนน 

(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยดัหรอื Economy Class Passenger) 

* กระเปาสําหรับหิว้ขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน 7 กิโลกรัม และความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 

เซ็นตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได แคทานละ 1 ใบ/ทานเทานั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได 1 ใบ/ทานเชนกนั  

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสาํรองที่นั่งพรอมชําระเงินมดัจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์

การเรียกเก็บคามัดจาํตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมีคาใชจาย แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามทีเ่กดิขึ้นจริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางสายการ

บิน จะล็อคที่นั่งไว ซึง่ทางบรษิัทฯ ไมสามารถจัดการได เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแขง็แรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเรว็ในกรณทีี่

เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้าํหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และ

อํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เชค็อินเทานั้น  

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถงึ 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมติองแจงลวงหนา เนือ่งจากสาเหตุตางๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  

5.กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตกุารณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็

ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ 

7.กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานทีใ่ดๆกต็ามที่ระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

8. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตกุารณท่ีเหนือการณควบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสนี้ําเงนิ) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทวัร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

10. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

11. เมื่อทานตกลงชาํระคามัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

12.เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ /ทางบริษทัฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของทางบริษทัฯ แลว 

 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทํา

การ หรือ ปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา หรือ การเปดจองผานระบบออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ

ดังกลาวได ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุปทัวร) ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหทาน

ไดเขามสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานที่

ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว 

 

 การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศตางๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการ

สูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 
หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไมสามารถสะสมไมลได ซึ่งเปนไปตามเงือ่นไขของตัว๋กรุป 
ทั้งนีท้างลกูคาสามารถแจงสะสมไมลไวกอนได เพื่อเปนเรคคอรดการเดนิทาง  
 

 


