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รหัสโปรแกรมทวัร์  LUXURY RIVIERA TURKEY 8D OCT18-TK-W57 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน มิถนุำยน  30มิ.ย.-07ก.ค. 

 

เดือน ตลุำคม  06-13ต.ค./07-14ต.ค.(ตดักร ุป๊)/08-15ต.ค.(ตดักร ุป๊) 

                              13-20ต.ค. (ตดักร ุป๊)/14-21ต.ค. 

  15-22ต.ค./20-27ต.ค./21-28ต.ค.(ตดักร ุป๊)/27ต.ค.-03พ.ย. 

 

หมำยเหต ุ เดือน พ.ค. และ ต.ค.  ขำกลบั   IST-BKK TK68  01:25-15:00 

 เดือน มิ.ย.   ขำกลบั   IST-BKK TK64  20:10-09:40 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

18.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.15 ชั่วโมง)  

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    อิสตนับูล-อิซเมียร-์ปามคุคาเล่ 

05.20 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปล่ียนเท่ียวบินภายในประเทศ 

07.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2310 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.10 ชั่วโมง)  

08.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ 

น าท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่

มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณ

ด้านนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทน

ความเช่ือในเร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน 

ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวง

แห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซล
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ซสุ Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple 

of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวหิารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ี 

สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great 

Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสูง  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale 

เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 

ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   ค  าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย

ฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึน

จากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสม

อยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้

ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิ

ประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใด

เหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง

แห่งน ้ าพเุกลือแร่ร้อน น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพเุกลือแร่ร้อน น าท่าน

ชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดู

เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่าง

ต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ

น ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรค

ทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    ปามคุคาเล่-อันตาเลีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)  เ ป็นเ มืองท่องเ ท่ียวชายทะเลท่ีตั้ งอยู่ ริมชายฝ่ังทะเลเมดิ เตอร์ เร เ นียน 

Mediterranean Sea ซ่ึ งตั้ งอยู่ทางตะวันตกเ ฉียงใต้ของประเทศตุร กี  เ ป็นอีกหน่ึง เ มือง

ประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ี

ราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยอืนลว้นให้การ

ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้ นก็มีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงก าแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความส าคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นน าท่าน

สู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจักรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จ านวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม 

ท่าเรือโบราณ Old Harbor ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส าคญั

ส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเ์นี่ยน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่า

แห่งตรุกี” ให้ท่านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่าน

ลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือ

จะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้ า นับว่าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Plaza Antalya Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia (ระยะทาง 542 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท่้านเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามสองขา้งทางโดยตลอด 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ระหวา่งทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปล่ียนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานท่ีพกัแรมของ

พอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ียิง่ใหญ่ น าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of 

Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยั

จากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่ง

ทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Uchisar Kaya Cave Hotel  สไตล ์โรงแรมถ ้า  
!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     คัปปาโดเกีย-อิสตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม 

(ทวัรน์ั่งบอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230USD        ใน

กรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
(ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข์ึ้นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ า

เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองแบบบฟุเฟต ์

น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ
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เก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ี

เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั้นใหท่้านไดแ้วะ

ชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

16.30 น.  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พ้ืนเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเชียร ์ 

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.05 น.  เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตนับลู น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
  พกัคา้งคืน ท่ี  Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     อิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปภายนอก สเุหร่าสนี า้เงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็น

เพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกหุลาบ  

คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท า

พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ หมำยเหต ุ เน่ืองจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี 

ประกาศปิดปรับปรุง สุเหร่าสีน ้ าเงิน เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป ทางบริษทัฯ ขอเปล่ียนเป็น

เขา้ชมความงดงามภายใน สเุหร่านรูสุมานิเย ่Nurousmaniye Mosque แทน สเุหร่าสนี ้าเงิน 

จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนต์

โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง 

ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ใน

ปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้ม

เมือง 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ  Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวงัทอปกาปิ  ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี

สนใจคือห้องท้องพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้ม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีส าคญั ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการน า

ท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั

เล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  พกัคา้งคืน ท่ี  Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือม

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

กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้ งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหล่าน้ี น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้าง

ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่

ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนือ

อ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ส่งท้ายช่วงบ่ายด้วยการน าท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง ช้อปป้ิง Istinye Park ช่วงบ่ายวนัน้ีถือว่าเป็น

สวรรค์ของนกัชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็น

ห้างท่ีรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ไม่วา่จะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นน าอีกมากมาย ชั้นล่างของ

ห้างก็มีร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก 

เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  สิ่ งท่ีตอ้งควรระวัง  ห้าม ชอ้ปป้ิง
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สินคา้เพลินจนลืมนึกถึงน ้ าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจนลืม 

เวลาท่ีนัดหมายไว,้ หา้ม พูดว่าคร้ังแรกนึกวา่ให้เวลาชอ้ปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลบั

กลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงนอ้ยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากไดไ้ม่ครบเลย ส าหรับร้านอาหารบางร้านรับ

ช าระเงินค่าอาหารดว้ยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจะตอ้งมีเงิน ลีร่า ติดตวัไวด้ว้ย  

ส ำหรบัคณะท่ีเดินทำง เดือน มิถนุำยน 2561 

16.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

20.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

09.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส ำหรบัคณะท่ีเดินทำง เดือน พฤษภำคม และ ตลุำคม 2561 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.30 ชั่วโมง)  

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน มิถนุำยน  30มิ.ย.-07ก.ค. 

เดือน ตลุำคม  06-13ต.ค./07-14ต.ค.(ตดักร ุป๊)/08-15ต.ค.(ตดักร ุป๊) 

                              13-20ต.ค. (ตดักร ุป๊)/14-21ต.ค. 

  15-22ต.ค./20-27ต.ค./21-28ต.ค.(ตดักร ุป๊)/27ต.ค.-03พ.ย. 

 

หมำยเหต ุ เดือน พ.ค. และ ต.ค.  ขำกลบั IST-BKK TK68  01:25-15:00 

 เดือน มิ.ย.   ขำกลบั IST-BKK TK64  20:10-09:40 

 
 

 
 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว  

เพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 6,000.- บำท 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 มี.ค. 2561) ** 

 
ชัน้ธรุกจิเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่ำนละ  90,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
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อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

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

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ำกบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซรูยี ์รเิวียรำ่ ตรุกี 8 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

*** เม่ือท่ำนช ำระมดัจ ำแลว้ ไม่สำมำรถคืนเงินมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 
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หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
 
 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตรุกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล  
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 


