
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 37,900.- บาท 

กนัยายน 07-14 / 14-21 / 21-28 / 28 ก.ย.-05 ต.ค. 

 

ราคา 38,900.- บาท 

ตลุาคม 05-12 / 06-13 / 07-14 / 12-19 / 13-20 

 14-21 / 16-23 / 17-24 / 18-25 

 

วนัแรกของการเดินทาง     สวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล-เมืองเนฟเชียร-์เมืองคัปปาโดเกีย 

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ

และอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

09.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 59  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  

15.50 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู (นาํท่านเปล่ียนเท่ียวบินภายในประเทศ) 

17.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2008  

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  

18.40 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัท่ี เมืองคปัปาโดเกีย 
พกัคา้งคืน ท่ี    Avrasya Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เมืองคัปปาโดเกีย 

05.00 น. สาํหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข้ึ์นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอย ู่ในค่าทัวร ์ค่าข้ึนบอลลนูประมาณท่านละ 230USD       

ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
 (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข้ึ์นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิด

จากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้น

ล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้ า     

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงาน

ทอพรม ชมกรรมวธีิการผลิตพรมท่ีมีคุณภาพ เป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัอีกของตุรกี 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้า

เป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั 



 

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 

และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศัย       

นาํท่านชม เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พนัธ ุดี์ ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส นํ้ 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 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรย์

แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั้นให้ท่านไดแ้วะ

ชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี    Avrasya Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีสามของการเดินทาง   เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนยา่-เมืองอิสปาตาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 224 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าของประเทศ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม

ใชส้าํหรับทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยก่อนไปทาํ

การหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอย

ข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึง

ของ พิพิธภณัฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รมีู  Mevlana Celaleddin 

Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซปารต์า้ Isparta (ระยะทาง 240 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพรรณธรรมชาติ จะ

มีฤดูกาลของลาเวนเดอร์, กหุลาบ, สตอเบอร์ร่ี และผมผลไมอ่ื้น ๆ อีกมากมาย ใหท่้านไดม้าสมัผสั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Barida Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    
 



 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   เมืองอิสปาตาร-์เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรี่ Strawberry Garden ใหท่้านไดเ้ก็บผลสตอเบอรี่ สดๆ 

รบัประทานสด ๆ จากไรไ่ดเ้ลย ไรส่ตอเบอรี่ท่ีเมืองอิซปารต์า้แห่งน้ีมีบรรยากาศท่ีสดุ

แสนจะโรแมนติก สามารถมองเห็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของขนุเขาธรรมชาติแบบ 360 

องศา มาสดูอากาศบริสทุธ์ิใหเ้ต็มปอด และรบัประทานสตอรเบอรร์ี่ท่ีปลอดสารพิษ 

รสชาติหวานและปลอดภยัจากสารพิษ ช่วงฤดกูาลเก็บสตอเบอรี่ของเมืองอิสปารต์า้

แห่งน้ี จะเริม่ออกผลตัง้แต่ช่วง ปลายเดือน มิถนุายน ไปจนถึงปลายเดือน พฤศจิกายน 

ของทกุปี และภายในหน่ึงปีจะมีเพียงช่วงเดียวเท่านัน้ ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองปามคุคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจาํนวนมาก 

ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามคุคาเล่ Pamukkale   คาํวา่ “ปามคุคาเล่” 

ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นนํ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารนํ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึง

เป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” 

ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา 

และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทาํให้ ปามคุคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ้ าตกแช่แข็ง ถา้

มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ย

เป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์นํ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไป

อาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง 

โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  เมืองปามคุคาเล่-เมืองอฟฟิซสุ-เมืองอิซเมียร-์กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary (ระยะทา3 188 กิโลเมตร       

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) นาํท่านเยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary 

ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้างหลังน้ี ถูกค้นพบอย่า

ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 

Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ย

ตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวติลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้น

พระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป  

 



 

เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกนํ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็น

กอ๊กน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเรือ่ง สขุภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดั

จากก๊อกนํ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้

เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย

ของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมดุของเซลซสุ 

Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 

Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์

มาก จากนั้ นปิดท้ายกันท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great 

Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน 

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเส้ือหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมี

คุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael 

Kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอิซเมียร ์

20.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2335 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  

21.30 น.  เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตนับลู นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
  พกัคา้งคืน ท่ี  Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีหกของการเดินทาง     กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปภายนอก สเุหรา่สีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินเป็น

เพราะเขาใช้กระเบ้ืองสีนํ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ     

คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทาํ

พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น    

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia 

ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมี

เสางามคํ้ าท่ีสลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตนั 

Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บนํ้ าสาํหรับ

ใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามท่ีกรุง อิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 



นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็น

ถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 

12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คาํนึงถึง

ความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ 

ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคม

ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ 

ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือ

ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของ

ตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

  พกัคา้งคืน ท่ี  Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี

สนใจคือห้องท้องพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวตัถุลํ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้าม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์สาํคญั  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่อง

แคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และ

เอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มี

ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง

แคบเหล่าน้ี จากนัน้ออกเดินทางส ูส่นามบินเตรยีมตวัเดินทางกลบัส ู่ กรงุเทพมหานคร 

17.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 58 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบิน สวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ราคา 37,900.- บาท 

กนัยายน 07-14 / 14-21 / 21-28 / 28 ก.ย.-05 ต.ค. 

 

ราคา 38,900.- บาท 

ตลุาคม 05-12 / 06-13 / 07-14 / 12-19 / 13-20 

 14-21 / 16-23 / 17-24 / 18-25 

 

 

 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไมมี่ราคาส าหรบัเด็ก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ 
 

ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว  

เพ่ิมเงินอีกท่านละ 8,000.- บาท 
 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 27 มิ.ย. 2562) ** 

ชัน้ธรุกจิเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
(น ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอายเุกิน 85 ปี) 

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

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

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

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

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม สตอเบอรี ่ซีซนั ตรุกี 8 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

*** เม่ือท่านช าระมดัจ าแลว้ ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

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

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

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

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 



 
โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล 

 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า (ไม่ใช่ถ ้าจรงิ) เพียงแต่ตกแต่งใหเ้หมือนกบัถ ้าท่ีอย ูใ่นเมืองใตดิ้นใหม้ากท่ีสดุ  

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 


