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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

22-29 ตลุาคม 2562 38,900 38,900 37,900 7,500 14,900 

6-13 พฤศจกิายน 2562 38,900 38,900 37,900 7,500 14,900 

20-27 พฤศจกิายน 2562 38,900 38,900 37,900 7,500 14,900 

4-11 ธนัวาคม 2562 38,900 38,900 37,900 7,500 14,900 

26-2 มกราคม 2563 42,900 42,900 41,900 7,500 14,900 

*** เด็ก INFRANT อายนุอ้ยกวา่ 2 ปี ราคา 7,500 ทกุพเีรยีด*** 

 

 

 

 

AMAZING TURKEY 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    - 

2 อิสตนับูล-อิชเมียร ์(บินภายใน)-เมืองโบราณเอฟเฟซุส-บา้นพระแมม่ารี    TRIPOLIS หรือเทียบเท่า 

PAMUKKALE 

3 ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนยา่    OZKAYMAK PARK HOTELหรือ

เทียบเท่า KONYA 

4 พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คาราวานสไลน์-** พิเศษ ! โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

[เครื่องด่ืมไมอ่ั้น] 

   GOREME KAYA HOTEL หรือ

เทียบเท่า CAPPADOCIA 

5 OPTION BALLOON (ไมร่วมในค่าทวัร)์-เมืองเกอเรเม ่พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้-หุบเขาซิซาร-์อิสตนับูล (บินภายใน) 

   GOLDEN WAY HOTEL หรือ

เทียบเท่า ISTANBUL 

6 Blue Mosque สุเหรา่สีน ้าเงิน-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-อ่างเก็บน ้าเยราบา

ติน-พระราชวงัทอปกาปึ 

   GOLDEN WAY HOTEL หรือ

เทียบเท่า ISTANBUL 

7 พระราชวงัโดลมาบาเช-่ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั 

ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต- สนามบิน 

   - 

8 กรุงเทพฯ    - 

 

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี มีบินภายใน 2 ขาไมเ่สียเวลาเดินทาง 

 บินโดยสายการบินประจ าชาติ TURKISH AIRLINES น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เชน่ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุย

ฝ้าย,คปัปาโดเกีย เมืองแหง่เทพนิยาย,Blue Mosqueหรือสุเหรา่สีน ้าเงิน,พระราชวงัทอปกาปึ, พระราชวงัโดลมา

บาเชไ่วใ้นโปรแกรมเดียว 

 รถท่ีนัง่เป็นรถบสัขนาดใหญ่ 44 ท่ีนัง่  

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4-5 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน พกัอิสตนับูล 2 คืน 

 พิเศษ ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง ตน้ต ารบัตุรกีแท ้พรอ้มเคร่ืองดื่มไม่อั้น !! 
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วนัท่ีหน่ึง        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –อิสตนับูล                                                            (-/-/-) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร ์U ประตูท่ี 9 สายการ

บิน  TURKISH AIRLINE เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กรุงอิสตนับูลโดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK69  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

เฉพาะพีเรียด 20-27 พฤศจิกายน 2562 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กรุงอิสตนับูลโดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK65  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทาง  
หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ***** 
 

วนัท่ีสอง        อิชเมียร ์(บินภายใน)-เมืองโบราณเอฟเฟซุส-บา้นพระแม่มารี –ปามุคคาเล่                   (B/L/D) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินอะตาเติรก์ ประเทศตุรกี 

เฉพาะพีเรียด 20-27 พฤศจิกายน 2562 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินอะตาเติรก์ ประเทศตุรกี 

08.00 น. ออกเดินทางต่อสูเ่มืองอิชเมียร ์(Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2312 

09.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียรจ์ากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุสเมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไว ้

เป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุง่เรือง

ข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์

หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่าน

เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่

วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม 

หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, 

หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมี

ความอ่อนหวานและฝีมือประณีตท่านแวะถ่ายรูปISA BEY MOSQUE มสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตวัอยา่งท่ีดีและ

ส าคญัท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิSeljuk ในชว่งปลายคริสตค์.ศ. 1400 น าท่านเขา้ชม House 

of Virgin Mary บา้นพระแม่มารีซ่ึงเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี 
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เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแรร่อ้นไหล

ทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสูห่นา้ผา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า เมือง PAMUKKALE 

วนัท่ีสาม          ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า                                            (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้ายผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแรร่อ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็น

ชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว 

ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผัสเมืองเฮียราโพลิส(Hierapolis)เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบ

บริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแรร่อ้นซ่ึงเชื่อกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าให้

เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางสว่นยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร 

เชน่ โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติรก์ (ค.ศ. 1077-1118) ซ่ึง

เป็นาอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติรก์ในตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียกอนาโตเลีย คนสว่นใหญ่มีอาชีพท านา ท่ีเมืองน้ี

ข้ึนช่ือในเร่ืองของการปลูกฝ่ินและมีผลไมอ้รอ่ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม OZKAYMAK PARK HOTELหรือเทียบเท่า KONYA 

วนัท่ีส่ี           พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คาราวานสไลน-์** พิเศษ ! โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง [เคร่ืองด่ืมไม่อั้น]        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum)เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดย

การเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย สว่นหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ี 

อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม

สีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของ

เมฟลาน่าดว้ย 

 

 

เท่ียง 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

ระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวาน

ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั จากน้ันเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) 

ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงจากน้ันน าท่านแวะชมโรงงานทอพรมและโรงงาน

เซรามิคและรา้นเครื่องประดบั อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึง

เกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื่อกนัวา่ชนเผ่า

ยิปซีเรร่อ่นคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้

ระบ าหนา้ทอ้งแพรห่ลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกี

ในปัจจุบนั 

โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า CAPPADOCIA (โรงแรมสไตลถ์ ้า) 

วนัท่ีหา้          OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทวัร)์-เมืองเกอเรเม่ พพิิธภณัฑก์ลางแจง้ -หุบเขาซิซาร-์อิสตนับูล   

                    (บินภายในสู่เมืองอิสตนับูล)                                                                                 (B/L/D) 
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05.30 น.  **ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. 

เพื่อชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 

ชัว่โมง**  

(ค่าข้ึนบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัรป์ระมาณ 230-250 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีเมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ

เผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิ

อ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขา

ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้

มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหนา้ท่ีเป็นป้อม

ปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดสอ่งขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสูส่นามบิน 
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19.35 น. น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK2009 

21.05 น. เดินทางถึง อิสตนับูล เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดในตุรกี เดิมช่ือวา่

คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ในประวติัศาสตรเ์ป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณ

น้ันจึงสง่ผลใหอิ้สตนับูล มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล นอกจากน้ันยงั

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี เป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลกท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ 

ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั 

โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ISTANBUL 

 

วนัท่ีหก          จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต-BLUE MOSQUE สุเหร่าสีน ้าเงิน-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-อ่างเก็บน ้าเยราบาติน-       

พระราชวงัทอปกาปึ    (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือ ฮิปโปโดรมสนามแขง่มา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการ

ท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 

ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งข้ึนตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดง

ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงสว่นใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี

แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ี

สรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ี

สาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากน้ันไมไ่กลน าทุกท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน หรือ Blue Mosque ถือเป็น

สุเหรา่ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี 

สามารถจุคนไดถึ้งแสนคน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือจาก

สุลต่านท่ีเป็นคนสรา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือโบสถฮ์าเจียโซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลางปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิมในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิ

คอนสแตนตินเป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปีเพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์
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แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครัง้เพราะเกิดการขดัแยง้ระหวา่งพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์

กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของพระเจา้จสัตินเนียน โดยสรา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียข้ึนใหมใ่ชเ้วลาสรา้งฐาน

โบสถ ์20 ปีตวัโบสถ ์5 ปีเมื่อประมาณปีพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดได้

พยายามหาส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมายสรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอยา่งมโหฬารต่อมาเกิด

แผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัติน

เนียนถึงสมยัพระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 เป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหรา่ของชาว

อิสลาม น าท่านเดินทางสู ่อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิจสัติ

เนียนในปี ค.ศ.532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามอิสตันบูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

ความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว สามารถจุน ้าไดท้ั้งหมด 

80,000 ลูกบาศกเ์มตร น ้าท่ีไดส้ง่ผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งน ้าท่ีอยูห่่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บัทะเล

ด า ท่ีมาของสถานท่ีแห่งน้ีชวนใหน่้าขนลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสาคอลมัน์ หวัเสา และฐานเสาน ามาจากซากปรกัหกัพงั

ของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อยา่งเชน่เสาประดบัรูปศีรษะเมดูซ่าท่ีกลบัหวัลงและตะแคง

ขา้ง รวมทั้งเสาหยาดน ้าตา ในยุคออตโตมนั หลงัจากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึตั้งอยูใ่นเขตเมือง

เก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สรา้งข้ึน

โดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวน

มาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์ารา่ได้

อยา่งชดัเจน ในชว่งท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศัยอยู่

รวมกนัมากถึงส่ีพันกวา่คนน าท่านเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใชส้ว่น

พระองคเ์ครื่องเงินต่างๆ มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ISTANBUL 

วนัท่ีเจ็ด       พระราชวงัโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-สนามบิน            (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พาทุกท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ สรา้งโดยสุลต่านอบัดุลเมซิดในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี

สรา้งดว้ยหินอ่อนศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตกตวัอาคารยาวถึง 600 เมตรตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเล

มารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝ่ังทวีปยุโรปจุดเดน่ของวงัแห่งน้ีคือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีต

วิจิตรตระการตามีทั้งเฟอรนิ์เจอรพ์รมโคมไฟเคร่ืองแกว้เจียระในและรูปเขียนรูปถ่ายต่างๆท่ีมีช่ือเสียงมากไดแ้ก่

โคมไฟแชนเดอเลียรข์องขวญัจากองักฤษท าจากแกว้คริสทลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั

ประดบัดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเสาหินอ่อนบนัไดทางข้ึนหอ้งโถงตรงราวท าดว้ย

ไมว้อลนัตลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้คริสตลัพรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลกเคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย

ดีท่ีสุดในโลกของสาธารณรฐัเช็กหินอ่อนจากอียิปตม์าท าหอ้งอาบน ้า (เซาน่า)ในรูปแบบท่ีเรียกวา่เตอรกิ์ชบาธ

ท่ีน่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมายทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 0906 นอน้เป็นเวลาท่ีประธานาธิบดี

มุสตาฟาเคมาลหรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดยุทธศาสตรท่ี์เชื่อมต่อกบัทะเลด าเขา้กบัทะเลมารม์ารา่แลว้ 

ยงัมีจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพานแขวนบอสฟอรสัเป็นสะพานท่ีท าข้ึนเพ่ือใหร้ถยนต์สามารถวิ่งขา้มฝ่ังยุโรปและ

เอเชียได ้เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากน้ันระหวา่งล่องเรือสามารถมองเห็นสถานท่ี

ส าคญัเชน่ พระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรือนของเศรษฐีตุรกีท่ีตั้งอยูริ่มแมน่ ้าตลอดความยาวทั้งส้ินประมาณ 

32 ก.ม. โดยมีความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร น าท่านเดินทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง CANDY SHOP 

และ ตลาดสไปซ ์SPICE MARKET หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคา

ยอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครื่องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์สินคา้อนัเล่ืองชื่อของตุรกีซ่ึงมีให้

เลือกซ้ือมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

ถึงเวลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสูส่นามบิน อะตาเติรก์น าท่านท า TAX REFUND เช็คอิน และโหลด

กระเป๋าสมัภาระ 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK64 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

*** เฉพาะกรุป๊วนัท่ี 10-17 กรกฎาคม 2562 ใชไ้ฟลท์ TK64 *** 

วนัท่ีแปด        กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  *** ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ใชไ้ฟลท์ TK68*** 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK68 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง หมายเหต ุ ไฟลท์บนิขาไป ไฟลท์บนิขากลบั ราคา พกัเดีย่ว 

22-29 ตลุาคม 2562 วนัปิยะมหาราช 
TK69 BKK-IST 

23.00-05.20 

TK2009 NAV-IST 

19.50-21.20 
38,900 7,500 
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TK2312 IST-ADB 

08.00-09.20 

TK68 IST-BKK 

01.25-15.00 

6-13 พฤศจกิายน 2562  

TK69 BKK-IST 

23.00-05.20 

TK2312 IST-ADB 

08.00-09.20 

TK2009 NAV-IST 

19.50-21.20 

TK68 IST-BKK 

01.25-15.00 

38,900 7,500 

20-27 พฤศจกิายน 2562  

TK65 BKK-IST 

22.50-05.45 

TK2312 IST-ADB 

08.00-09.20 

TK2009 NAV-IST 

19.50-21.20 

TK68 IST-BKK 

01.25-15.00 

38,900 7,500 

4-11 ธนัวาคม 2562 
วนัชาต+ิวนั

รฐัธรรมนูญ 

TK69 BKK-IST 

23.00-05.20 

TK2312 IST-ADB 

08.00-09.20 

TK2009 NAV-IST 

19.50-21.20 

TK68 IST-BKK 

01.25-15.00 

38,900 7,500 

26-2 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่

TK69 BKK-IST 

23.00-05.20 

TK2312 IST-ADB 

08.00-09.20 

TK2009 NAV-IST 

19.50-21.20 

TK68 IST-BKK 

01.25-15.00 

42,900 7,500 

 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทาง  
หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ***** 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นชว่ง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศตุรกีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่าน

การตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและตุรกี ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ

ท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียง

เสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 20 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง

อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหัวหนา้ทวัรท่ี์คอยบริการเรา

โดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ต่อทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 5USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 30USD) 

พนกังานขบัรถในทอ้งถิ่นท่านละ 3USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 18USD) 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกทวัรทุ์กท่าน 
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หมายเหตุ : 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าสว่นตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางสว่นหรือทั้งหมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถรว่มทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่รวมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 

เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


