
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน สงิหำคม-ตลุำคม 2562 เท่ำนัน้ 

รำคำ 29,900.- บำท  
สิงหำคม 17-24ส.ค. / 24-31ส.ค. / 31ส.ค.-07ก.ย.  

กนัยำยน 07-14ก.ย. / 08-15ก.ย. / 14-21ก.ย. / 21-28ก.ย. / 22-29ก.ย. 
 28ก.ย.-05ต.ค. / 29ก.ย.-06ต.ค. 

ตลุำคม 05-12ต.ค. / 06-13ต.ค. / 07-14ต.ค. / 17-24ต.ค. / 18-25ต.ค. 
 

รำคำ 30,900.- บำท  
สิงหำคม 10-17ส.ค. / 11-18ส.ค.   
ตลุำคม 11-18ต.ค. / 12-19ต.ค. / 13-20ต.ค. / 14-21ต.ค. 
 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล-เมืองบูรซ่์าร ์

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

09.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี TK 59  (บินตรง) 
  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
15.50 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว    

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ซาร์ Bursa (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกี มีพื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มีความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศ และเมืองน้ี
ยงัมีช่ือเสียงทางดา้นเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่าง ๆ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน าไปทอเป็น
พรม ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมัน ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1326-1362 และ
จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิเนร์ ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคืน ท่ี     Tiara Thermal Hotel  4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     เมืองบูรซ่์าร-์เมืองชานคัคาเล่-เมืองอิซเมียร ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขา้มเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่  Canakkale (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า จากนั้น ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of 

Troy อนัโด่งดงั ซ่ึงเป็นหน่ึงในอาวุธยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้น เป็นมา้ตวัเดียวกนักบัท่ีใช้
แสดงภาพยนตร์อนัโด่งเร่ือง Troy  น ามาเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงทรอย เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดถ้่ายภาพ 
อิสระใหท่้านไดถ้่ายเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 313 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทศัน์และภูมิประเทศอนัสวยงาม ผ่าน
หมู่บา้นเลก็ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม และท าปศุสัตวเ์สียเป็นส่วนใหญ่ 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคืน ท่ี     Blanca Hotel  4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เมืองอิซเมียร-์เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-เมืองปามุคคาเล่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟ
ฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส  Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของ
วิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟ
ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนได้
ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ ได้เวลาพอสมควร   
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ
ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  
อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ 
Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน 
น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้
มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ย
เป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไป
อาบหรือน ามาด่ืมเพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง 
โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้ค าว่า “ปา
มุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale 

หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา
ลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะ
กนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม
แปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่อง
จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักคา้งคืน ท่ี     Ninova Thermal Hotel 4*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตรุกี  

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)     
เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก  
 

 

ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ 
ระหว่างทางใหท่้านไดแ้วะถ่ายภาพกบั Caravansarine เป็นสถานท่ีพกัแรมของพวกพอ่คา้ในสมยั
อดีตกาลท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัแรม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia นั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี 
Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมือง
ใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง หอ้งนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร 
โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคืน ท่ี     Goreme Kaya    หรือเทียบเท่า โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า        

!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัร์ขึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 
 (ทัวร์นั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 230USD       

ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
(ส าหรับท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัร์ขึ้นบอลลนู อิสระพักผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจง้เกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ า
เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั
ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนตบ์าร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และ
ของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า
อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม  คัปปาโดเกีย 

Cappadocia  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า 
“ดินแดนมา้พันธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส
และภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแล้ว เถ้าลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล
กระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะ
กร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนับลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 
ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้

พ้ืนท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี      

 

 

แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้าม
อธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 271 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้
ถ่ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พักคา้งคืน ท่ี     Sergah Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตรุกี        

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     กรงุอังคาร่า-กรงุอิสตันบูล 



เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง)  
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ  Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ  ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี
สนใจคือห้องท้องพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้ม
ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีส าคญั ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านสู่ย่าน 
ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็นย่านคึกคกัท่ีสุดในมหานครอิสตนับูล และเป็นจุดศูนยร์วม
ของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ตั้ งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล ค าว่า   Taksim หมายถึง การ
แบ่งแยก หรือ การกระจราย ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัชสมยัของ Sultan Mahmud I สถานท่ีแห่งน้ีเคย
เป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้ าในยุคของออตโตมนัและเป็นจุดท่ีสายน ้ าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและ
กระจายออกไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของเมืองนอกจากน้ีค าว่า Taksim   ยงัหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษใน
เพลงคลาสสิคของตุรกีอีกดว้ย ระหว่างท่ีเราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมีรถรางสีแดงท่ีวิ่งมาตามรางมี
กิจกรรมพิเศษบนรถรางไดน้ักท่องเท่ียวไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากน้ี Taksim 

Square ยงัรายล้อมไปด้วยร้านอาหารตุรกี, ร้านค้า, ผบั, คาเฟ่และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติ
มากมายได้แก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสินคา้แบรนด์
เนม ช่ือดงั อ่ืน ๆ อีกมากมายใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินไดต้ลอดเวลา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

พักคา้งคืน ท่ี     Golden Way Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตรุกี        

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้ นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่อง
แคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และ
เอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี
เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง
แคบเหล่าน้ี น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึง
เหลือแค่ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้ งเสามีงานแกะสลกัอนัมี
ความหมายและมีค่าย่ิง จากนั้นน าท่านชม สเุหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสี 

 
 
น ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอก
กหุลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ี
จะตอ้งท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ี
ซ่ึงเป็น  1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  Mosque of Hagia 

Sophia ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต ์ภายในมีเสางามค ้ายนั ใหท่้านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั
เล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

16.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 
20.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64 



  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง) 

วนัแปดของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

09.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  
ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน สงิหำคม-ตลุำคม 2562 เท่ำนัน้ 

รำคำ 29,900.- บำท  
สิงหำคม 17-24ส.ค. / 24-31ส.ค. / 31ส.ค.-07ก.ย.  

กนัยำยน 07-14ก.ย. / 08-15ก.ย. / 14-21ก.ย. / 21-28ก.ย. / 22-29ก.ย. 
 28ก.ย.-05ต.ค. / 29ก.ย.-06ต.ค. 

ตลุำคม 05-12ต.ค. / 06-13ต.ค. / 07-14ต.ค. / 17-24ต.ค. / 18-25ต.ค. 
 

รำคำ 30,900.- บำท  
สิงหำคม 10-17ส.ค. / 11-18ส.ค.   

ตลุำคม 11-18ต.ค. / 12-19ต.ค. / 13-20ต.ค. / 14-21ต.ค. 
 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 7,000.- บำท 
เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 
เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้
 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 
เท่านั้น) 
**รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 5 มี.ค. 2562) ** 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 
ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้ำหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 
ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผู้ท่ีมีอำยุเกนิ 85 ปี) 
ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 



ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม อนัซีน ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 
กำรช ำระเงิน งวดที่1: ส ำรองท่ีน่ังมัดจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที่2: ช ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

*** เม่ือท่ำนช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคืนเงินมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 
 

หมายเหต ุ

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 4,000 บำท  
ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 16-24 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 3,000 บำท  

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

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง 
Long Leg นั้นข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ช่วงระยะเวลาท่ีก าลงัเช็คอินเท่านั้น 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเกต็หาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 



 
โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว Single, 
หอ้งคู่ Twin/Double หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้น 

▪ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกับมาตรฐานระดับสากล และใน
โปรแกรมท่ีระบุช่ือของและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของ
หน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศตรุกีเท่านัน้ ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดับสากลได้ 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-23กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 


