
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง      
รำคำ 41,900.- บำท 
ไป TK65 กลบั TK68        06-13 ต.ค. 62 / 12-19 ต.ค. 62      
ไป TK69 กลบั TK68        07-14 ต.ค. 62      
ไป TK69 กลบั TK64        10-17ต.ค.62/12-19ต.ค.62/13-20ต.ค.62   

 

***ขอ้เปรยีบเทยีบ  
*ขำกลบั TK68      Shopping Spice market / Taksim square 

*ขำกลบั TK64      Shopping Spice market / Grand Bazaar 

 

***ลกูคำ้สำมำรถขอโปรแกรมของแตล่ะเทีย่วบนิไดอ้กีคร ัง้จำกเอเจนทท์ีท่ ำกำรจอง 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล ***ส ำหรบัพเีรยีด TK65 

18.00 น. พบกันที ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประตู 9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้น

เครือ่ง 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 65  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล ***ส ำหรบัพเีรยีด TK69 
19.00 น. พบกันที ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประตู 9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้น

เครือ่ง 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    กรงุอสิตนับลู-เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงปำมคุคำเล ่

05.20 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2310 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.15 ช ัว่โมง)  

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร

แลว้ น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมอืง

หลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 

หอ้งสมดุของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแหง่คือ วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮ

เดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้

คอือยูใ่นสภาพที่สมบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซุส 

คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 

25,000 คน ซึง่คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมา

ปรับปรงุใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเส ือ้หนงัคณุภำพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลิตหนังทีม่คีุณภาพ

ทีสุ่ด อกีทัง้ยังผลิตเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระใหท้่ านเลือกซื้อสินคา้ไดต้ามอัธยาศัย น าท่ านออกเดินทางสู่ เม ืองปำมุคคำเล ่

Pamukkale เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก  ท่านชมความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale   ค าว่า “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรก ี

หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็น

น ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิที่มอีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มี

แรห่นิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คำลดำก”ึ 

ทีตั่ง้อยูห่่างออกไปทางทิศเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกัน

เป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหล่ันกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงาม

แปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมอืน จนท าให ้ปำมคุคำเล ่ไดร้บักำรยก

ยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

น าท่านชม ปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำล)่       

เมอืงแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมคุคำล่) เมอืงแห่งน ้าพุเกลือแร่

รอ้น  น าท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตก

แชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็น

หินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น ้าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33 -35 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ 



โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่

วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัคำ้งคนื ที ่   Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี   

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    เมอืงปำมคุคำเล-่เมอืงอซิปำรต์ำ้-เมอืงอนัตำเลยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงอซิปำรต์ำ้ Isparta (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ ไร่สตอเบอรี ่Strawberry Garden ใหท้่ำนไดเ้ก็บผลสต

อเบอรี ่  สด ๆ รบัประทำนสด ๆ จำกไร่ไดเ้ลย ไร่สตอเบอรีท่ ี่เมอืงอซิปำรต์ำ้แห่งนี้ม ี

บรรยำกำศทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ สำมำรถมองเห็นววิทิวทศันท์ ี่สวยงำมของขุนเขำ

ธรรมชำตแิบบ 360 องศำ มำสดูอำกำศบรสิทุธิใ์หเ้ต็มปอด และรบัประทำนสตอรเบอรร์ ีท่ ี่

ปลอดสำรพษิ รสชำตหิวำนและปลอดภยัจำกสำรพษิ ช่วงฤดกูำลเก็บสตอเบอรีข่องเมอืง    

อสิปำรต์ำ้แห่งนี ้จะเร ิม่ออกผลต ัง้แต่ช่วง ปลำยเดอืน มถิุนำยน ไปจนถงึปลำยเดอืน 

พฤศจกิำยน ของทกุปี และภำยในหนึง่ปีจะมเีพยีงช่วงเดยีวเทำ่น ัน้  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงอนัตำเลยี Antalya (ระยะทางประมาณ 126 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงท่องเที่ยวชายทะเลที่ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์ร

เนียน Mediterranean Sea ซึ่งตั ้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นอีกหนึ่งเมือง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่สามารถยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่น

ทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวทีเ่คยมาเยอืน

ลว้นใหก้ารยกย่องวา่เป็น “รเิวยีรำ่แห่งตรุก”ี ซึง่สถานที่ท่องเทีย่วภายในเมอืงนัน้ก็มทัีง้ส่วนที่

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีสุ่ด

แหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงอนัตำเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ 

รวมถงึก าแพงเมอืง ซึง่เป็นที่ตัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทำวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหนึ่งหอคอยที่มี

ความส าคัญ ซึ่งสรา้งขึ้นจากหินสนี ้าตาลอ่อนเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรอื ประภาคารในอดีต 

ฮดิิรล์ิค ทาวเวอร ์เป็นหอคอยทรงกลมที่ค่อนขา้งมคีวามโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและ

รา้นอาหารมากมาย จากนัน้น าท่านสู ่ประตูเฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึง่สรา้งขึ้นตาม

ชือ่ของจักรพรรดิโรมันเฮเดรยีน Roman Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตูนัน้ถูก

สรา้งขึน้ในรูปแบบทรงโคง้จ านวน 3 ประตู ซึง่ถอืว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ตุรกอีกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม  

ทำ่เรอืโบรำณ Old Habour ซึง่ปัจจบัุนท่าเรอืแหง่นี้ไดถ้กูปรับปรงุใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ส าคัญ

ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมควำมงำมของอ่ำวที่

เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์นีย่น Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีร่ำ

แห่งตุรก”ี ใหท้่านไดสั้มผัสอยา่งใกลช้ดิโดยการล่องเรอืที่ตกแต่งคลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะ

พาท่านลัดเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ที่มโีรงแรมระดับ 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยูต่ามหนา้ผา และที่

พลาดไม่ไดเ้รอืจะพาท่านล่องไปชมน ้าตกที่ไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนี่ยน 

นับวา่เป็นความแปลกใหม ่ซึง่แตกต่างจากน ้าตกท่ัวๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญจ่ะไหลลงดา้นล่าง

จะเป็นล าธารน ้า นับวา่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีนั่กท่องเทีย่วอยา่งท่านไมค่วรพลาด  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Ramada Antalya Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงอนัตำเลยี-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 542 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 6 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางใหท้่านเพลดิเพลนิกับทวิทัศนท์ีส่วยงามสองขา้งทางโดยตลอด 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะพักเปลี่ยนอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานที่พักแรม

ของพ่อคา้ชาว เติรก์ สมัยออตโตมัน ที่ยิง่ใหญ่ น าท่านชม นครใตด้นิไคมคัล  ีUnderground 

City of Derinkuyu or Kaymakli  เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดินลึกลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นที่

หลบภัยจากขา้ศึกศัตรนูครใตด้ินไคมัคลึมชัีน้ล่างที่ลึกที่สุดลึกถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้ินแห่งนี้มี

ครบเครือ่งทุกอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์

ทางหนฉุีกเฉิน ฯลฯ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตุรก ี



พกัคำ้งคนื ที ่    Goreme Kaya Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้  

!! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-กรุงอสิตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบีข้อง

โรงแรม 

 (ทวัรน์ ั่งบอลลนนีไ้ม่ได ้รวมอยู่ในค่ำทวัร ์ค่ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD       

ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลูน รอรับท่าน เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

(ส ำหรบัทำ่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลนู อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิดของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผ่าลัทธิอืน่ที่ไมเ่ห็น

ดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อัธยาศัย จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนทอพรม ใหท้่านไดช้มกรรมวธิีการผลิตพรมที่มี

คุณภาพ และเป็นสนิคา้ส่งออกที่ส าคัญของตุรก ีอสิระกับการเลือกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึได ้

ตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชม เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ดินแดนที่มภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ ทีง่ดงาม คปัปำโดเกยี Cappadocia เป็น

ชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุน่แรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลว่า ดนิแดนมำ้พนัธุ ์

ด ีตัง้อยูท่างตอนกลางของตุรก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟ

ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจาย

ท่ัวบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึ้นมา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะ

กรอ่นหนิ แผ่นดินภเูขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตา

น่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ที่เรยีกขานกันวา่ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนส

โกไ้ดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่ง

แรกของตุรก ีจากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมคิ และ โรงงำนเพชร อสิระกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

16.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เมอืงเนฟเชยีร ์ 

19.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

21.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรงุอสิตนับลู น าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  

  พกัคำ้งคนื ที ่ Pullman Airport Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     กรงุอสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ึง่เหลอืแค่สว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคี่ายิง่ จากนัน้น าท่านชม สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้า

เงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คารเ์นช่ัน ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอกีอยา่งแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวน

เมือ่ถงึเวลาที่จะตอ้งท าพธิีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนัน้น าท่าน

เดินต่อไปชมสถานที่ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุมสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต์ ภายในมเีสางามค ้าที่สลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง 

ท่านสู ่อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึ้นในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนยีน ในปี 

ค.ศ. 532 เพือ่เป็นที่เก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรงุอสิตันบลูถูกขา้ศึกปิด

ลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชม พระรำชวงัทอปกำปึ  Topkapi Palace สรา้งขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่  2 

เปลี่ยนเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปิ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็น

ทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถลุ ้าค่ามากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึ



ดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ สง่ทา้ยครึง่วันชว่งบา่ย

ดว้ยการน าท่านสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่าน

สามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถึง

ผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตุรก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

  พกัคำ้งคนื ที ่ Pullman Airport Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง     กรงุอสิตนับูล-กรงุเทพมหำนคร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ที่เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี 

เชือ่มระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มคีวามยาว 

32 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มทิวทัศน์ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่

ตามช่องแคบเหล่านี้ น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่  Dolmabahce Palace เป็น

พระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสูงสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดิ

ออตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกที่ไดรั้บการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม และไมค่ านงึถงึความสิน้เปลืองใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม ้

ดอกรายลอ้มพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้เจยีระไน และโคม

ไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านสู่ย่าน ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคึกคักที่สุดในมหานครอสิตันบูล และ
เป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเที่ยวท่ัวโลก ตัง้อยู่ในเขตยุโรปของนครอสิตันบูล ค าวา่  Taksim 

หมายถึงกำรแบ่งแยก หรอื กำรกระจรำย ซึง่มทีี่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I 
สถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นทีตั่ง้ของอ่างเก็บน ้าในยคุของออตโตมันและเป็นจดุที่สายน ้าจากทางตอน
เหนอืถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนีค้ าวา่ Taksim   ยังหมายถงึ

รปูแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกีดว้ย ระหว่างที่เราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมี
รถรางสแีดงทีว่ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเที่ยวไดเ้ห็นการแสดงต่างบนราง
ไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่
และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ 

Burger King  และสนิคา้แบรนด์เนม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมายใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้พลิดเพลนิได ้
ตลอดเวลา 
(** เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำอนัมคีำ่ของทำ่นจงึของดบรกิำรอำหำรค ำ่ ** ) 

20.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่สนำมบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหำนคร 

 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรงุเทพมหำนคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      
รำคำ 41,900.- บำท 
ไป TK65 กลบั TK68        06-13 ต.ค. 62 / 12-19 ต.ค. 62      
ไป TK69 กลบั TK68        07-14 ต.ค. 62      
ไป TK69 กลบั TK64        10-17ต.ค.62/12-19ต.ค.62/13-20ต.ค.62   

***ขอ้เปรยีบเทยีบ  
*ขำกลบั TK68      Shopping Spice market / Taksim square 

*ขำกลบั TK64      Shopping Spice market / Grand Bazaar 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
 

ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะพกัเด ีย่ว เพิม่ทำ่นละ 9,000 บำท  

 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่20 ม.ิย. 2562) ** 



 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  95,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแลว้ นักท่องเทีย่วไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง

ได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

 (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรก ี

ค่าประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด 

 

 

ค่าพาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีทุ่กแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, ค่าโทรศัพท,์ ค่าแฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

ค่าทิปไกด์ทอ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 

USD) 

ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คดิเป็น 8  วนั รวมเทำ่กบั  24 USD) 

ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยี ์รเิวยีรำ่ ตรุก ี8 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ ัง่มดัจ ำทำ่นละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยี ์รเิวยีรำ่ ตรุก ี8 วนั 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน ไมเ่ก็บค่าใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม ่45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-30 วัน หักค่าใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม ่45 วัน) 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำงได ้
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึ้น หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่ืนเงนิค่าทัวรท์ี่
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

 

 

 

 



 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที่สายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที่ยกเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้(ในกรณีทีต๋ั่วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอ
ค ายืนยันว่าทัวรนั์น้ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกต๋ัวภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจาก

พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่ เกี่ยวขอ้งกับต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง(Triple Room) ขึ้นอยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวาม
แตกต่างกันซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกันตามที่ตอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 
เตยีงได ้

▪ โรงแรมระดบั 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตรุก ีไมใ่ช่มำตรฐำนสำกล  
▪ โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ำ้ จะเป็นเพยีงกำรตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลงึกบัโรงแรมถ ำ้มำกทีสุ่ด จะ

ไม่ใช่โรงแรมถ ำ้จรงิๆ เนือ่งจำกโรงแรมถ ำ้จรงิ ๆ น ัน้มจี ำนวนนอ้ยมำก และทำงกำรท่องเทีย่วของ
ประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลช่ันน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบนิจงึสามารถน าขึ้น

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ รายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 


