
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15044 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 14-23 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 19-28 ต.ค. / 20-29 ต.ค.  

 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

19.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 10.20 ชัว่โมง)  

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    อิสตนับูล-อิซเมียร-์คซูาดาซึ 

05.20 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปล่ียนเท่ียวบินภายในประเทศ 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2312 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 1.20 ชัว่โมง)  

09.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร ์ Izmir หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ี

ศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ บำ้นพระแม่มำรี House of Virgin Mary (ระยะทาง 70 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม  บำ้นพระแม่มำรี House of Virgin 

Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ง

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 ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป 

เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ีมีควำมเช่ือว่ำเป็น

กอ๊กน ้ำท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ แทนควำมเช่ือในเรือ่ง สขุภำพ ควำมร ำ่รวย และควำมรกั ถดั

http://bit.ly/2NMk5YE


จากก๊อกน ้ าเป็น ก ำแพงอธิษฐำน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้

เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

ได้เวลาพอสมควรน าเดินท่านสู่ เมืองโบรำณเอฟฟิซสุ City of Ephesus (ระยะทาง 10 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน           

ชม อาคารท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of Celsus และ

อาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหำรแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่

จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันท่ี

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้

ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น 

สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิต

เสื้อหนงัคณุภำพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบั

แบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้าม 

อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Charisma Hotel  5*   หรอืเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี            

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    คซูาดาซึ-ปามคุคาเล่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมคุคำเล่ Pamukkale (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ระหวา่งทางให้

ท่านไดแ้วะเขา้ชม ไรส่ตอเบอรี่ Strawberry Garden ใหท่้ำนไดเ้ก็บผลสตอเบอรี่ สดๆ 

รบัประทำนสด ๆ จำกไร่ไดเ้ลย ไร่สตอเบอรี่แห่งน้ีมีบรรยำกำศท่ีสดุแสนจะโรแมนติก 

สำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของขนุเขำธรรมชำติแบบ 360 องศำ มำสดู

อำกำศบริสทุธ์ิใหเ้ต็มปอด และรบัประทำนสตอรเบอรร์ี่ท่ีปลอดสำรพิษ รสชำติหวำน

และปลอดภยัจำกสำรพิษ ช่วงฤดกูำลเก็บสตอเบอรี่ จะเริ่มออกผลตัง้แต่ช่วง ปลำย

เดือน มิถนุำยน ไปจนถึงปลำยเดือน พฤศจิกำยน ของทกุปี และภำยในหน่ึงปีจะมีเพียง

ช่วงเดียวเท่ำนัน้ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปำมคุคำเล่ Pamukkale   ค  าวา่ “ปำมคุคำ

เล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปยุฝ้ำย” Pamuk หมายถึง ปยุฝ้ำย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึง

เป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” 

ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา 

และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปำมคุคำเล่ ไดร้บักำรยกย่องจำก
องคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  



ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Richmond Thermal Hotel  5*   หรอืเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี            

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    ปามคุคาเล่-อันตาเลีย-แอสเพนโดส-อันตาเลีย 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนัตำเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 242 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้ งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

Mediterranean Sea ซ่ึงตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมือง

ประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ี

ราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนลว้นให้การ

ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่ำแห่งตรุกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้ นก็มีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร น าท่านชม 

โรงละครท่ีมีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุ

ผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท์ ท่ีมีห้อง

ส าหรับนกัแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ยและดา้นขวายงัมีทางท่ียื่นออกไป

เหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ีสามารถจุได้

ประมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนพร้อมด้วยภาพท่ีแกะสลกัอย่าง

งดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ เช่น เสาท่ีถูก

ตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีอยูบ่นทางเดิน สถานท่ีท าการคา้ขาย 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Crown Plaza Hotel  5*   หรอืเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี            

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง    อันตาเลีย-คอนยา่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอนัตำเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงก าแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทำวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความส าคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นน าท่าน

สู่ ประตเูฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จ านวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม 

ท่ำเรือโบรำณ Old Habour ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส าคญั

ส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมควำมงำมของอ่ำวท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอรเ์น่ียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียรำ่

แห่งตรุกี” ใหท่้านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่าน



ลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือ

จะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้ า นับว่าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยำ่ Konya (ระยะทาง 304 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 

ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก 

ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Grand Konya Hotel  5*   หรอืเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี          

  

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง    คอนยา่-คัปปาโดเกีย 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลำนำ Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนา

อิสลามใชส้ าหรับท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย 

ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมาก

ตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม 

ส่วนหน่ึงของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิน รมีู  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝา

ผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตา และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาด้วย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคปัปำโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 235 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพตุรกีท่ี

อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก มีเทือกเขาสลบักบัทุ่งหญา้ ฟาร์มปศุสัตว ์มุ่งหนา้สู่ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนั

น่าอศัจรรยท่ี์นกัท่องเท่ียวต่างตอ้งการท่ีจะมาเยอืน 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant 

น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้า

เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 

และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ไดร้บัข้ึนทะเบียนจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลกในปี 1984 ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านสู่ 

หบุเขำเซมิ วลัเล่ย  ์Zemi Valley ให้ท่านไดเ้ปล่ียนอิริยาบถและ สนกุสนำนกบักำร ข่ีมำ้      

ชมความสวยงามของทิวทศัน์ของขุนเขาท่ีมีรูปทรงแปลกตา ยากท่ีจะมีท่ีใดเสมอเหมือนบนโลกใบน้ี 

นบัวา่เป็นความรู้สึกและความทรงจ าท่ีดีท่ีสุด ในคร้ังหน่ึงของชีวิตท่ีเราไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบรรยากาศ

ท่ีสวยงามติดอนัดับโลก ณ เมืองคัปปาโดเกีย ซ่ึงกิจกรรมข่ีมำ้ ณ บริเวณหบุเขำเซมิ 



วลัเล่ยน้ี์ เป็นกิจกรรมท่ี เหล่ำบรรดำ Blogger และ Celebrity ทัง้หลำย

ต่ำงก็นิยมมำเช็คอินกนั นกัท่องเท่ียวอยำ่งเรำก็ไม่ควรท่ีจะพลำดเช่นกนั 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนั้นน าท่านชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Best Western Cave Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้ำ 

  !! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง    คัปปาโดเกีย-ไคเซอรร่ี์-อิสตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอย ู่ในค่ำทัวร ์ค่ำข้ึนบอลลนูประมำณท่ำนละ 230USD       

ในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีช ำระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
 (ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข้ึ์นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี

ชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงำน

ทอพรม ชมกรรมวธีิการผลิตพรมท่ีมีคุณภาพ เป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัอีกของตุรกี 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 

ท่านชม เมืองคปัปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คปัปำโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลว่า ดินแดนมำ้พนัธ ุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและ

เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม 

ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดั

รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 
1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกำศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมิค และ โรงงำนเพชร 

อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไคเซอรร์ี ่

Kayseri (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร พ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองไคเซอรร์ี ่เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู 

20.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2021 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 1.35 ชัว่โมง)  

21.35 น.  เดินทางถึง สนำมบินกรงุอิสตนับลู จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Piyalepasa Double Tree Hilton  5*   หรอืเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี            



วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง    อิสตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเขา้ชม โบสถช์อรำ่ Chora Church หน่ึงในโบสถไ์บแซนไทน์อนัสวยงามท่ียงัคงหลงเหลือ
อยู ่มีการตกแต่งภายในในดว้ยกระเบ้ืองโมเสกและภาพจิตรกรรมฝาผนงั ปัจจุบนัไดถู้กปรับเปล่ียนให้
เป็น พิพิธภณัฑ ์คำรเิย ่Kariye อนัน่าสนใจ โบสถช์อร่า อยูห่่างจากยา่นประวติัศาสตร์หลกัของอิส
ตนับูลออกไป แต่กระนั้นผูค้นเป็นจ านวนมากก็ยงัคงเดินทางมาท่ีน่ีทุกวนั เพ่ือมาชมความอลงัการและ
ความงามของกระเบ้ืองโมเสกและจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ไบแซนไทน์เก่าแก่แห่งน้ีรอดพน้จาก
เหตุการณ์แผน่ดินไหว และการร้ือถอนสญัลกัษณ์ของศาสนาคริสตใ์นยคุท่ีกายออร์โธดอกซ์และศาสนา
อิสลามเรืองอ านาจ โบสถห์ลงัแรกในเวณน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 4 Chora แปลวา่ “ชนบท”  

  จกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงรับสั่งให้สร้างโบสถ์ไวท้างทิศตะวนัตกของเมือง และตั้งช่ือโบสถ์ท่ีมี
ความหมายวา่ “โบสถพ์ระมหำไถ่นอกก ำแพง” จกัรพรรดิธีโอโดเซียสท่ี 2 ทรงขยายก าแพงเมืองใน
ปี ค.ศ. 413 เพ่ือให้โบสถเ์ขา้มาอยู่ในเขตเมืองคอนสแตนติโนเปิลอย่างเหมาะสม โบสถ์หลงัปัจจุบนั
สร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 โดยมาดาพระชายาของจกัรพรรดิอเล็กซิออสท่ี 1 โคมเนนอส มีการต่อ
เติมและตกแต่งภายในหลายคร้ัง รวมถึงกระเบ้ืองโมเสกและจิตกรรมฝาผนงัท่ีอยูม่าตั้งแต่ตน้ ศตวรรษท่ี 
14 หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัไดรั้บชยัชนะ โบสถจึ์งถูกแปรเปล่ียนใหเ้ป็นมสัยดิ สุดทา้ยในช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 20 สถานท่ีแห่งน้ีจึงได้กลายเป็น พิพิธภณัฑ์ Kariye ท่ีเปิดให้เขา้ชมจนถึงปัจจุบัน         
น าท่าน ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด
ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือม
ระหวา่ง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กบั ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มีความยาว 32 
กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้ งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบ
เหล่าน้ี เรือน าท่านข้ึนดา้นหนา้เพ่ือเขา้ชมภายใน พระรำชวงัเบยเ์ลอเบยี่ Beylerbeyi Palace 
พระราชวงัฤดูร้อนอันเล่ืองช่ือของจักรวรรดิออตโตมัน พระราชวงัเบย์เลอเบยี่ มีความหมายว่า 
“พระรำชวงัของรำชำแห่งรำชำ” และใช้เป็นพระต าหนักฤดูร้อนสมยัจักรวรรดิออตโตมนัมา
ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1860 พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนตามค าสั่งของสุลต่านอบัดุลอะซีซ โดยตั้งใจให้เป็น
สถานท่ีเล็ก ๆ ส าหรับใช้เพ่ือความบันเทิงกับแขกบ้านแขกเมือง โดยท่ีแขกคนส าคญัท่ีเคยมาเยือน
พระราชวงั ไดแ้ก่ จกัรพรรดินีเออเฌนีของฝร่ังเศส และ แกรนดด์ยคุนิโคลาสของรัสเซีย พระราชวงัแห่ง
น้ีออกแบบโดยสถาปนิกท่ีช่ือว่า Sarkis Balyan เป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมพระราชวงัท่ี
ค่อนขา้งจะเรียบง่ายเม่ือเทียบกบัพระราชวงัตุรกีทัว่ไป แต่กระนั้นก็เป็นอาคารท่ีตกแต่งอยา่งหรูหราฟู่ ฟ่า
ยิ่งกวา่อาคารสไตลย์โุรปหรืออเมริกนัส่วนใหญ่ ภายในพ้ืนท่ีสามชั้นมีห้องมากกวา่ 20 ห้อง มีการแบ่ง
พ้ืนท่ีใชส้อยส าหรับชายและหญิง ภายนอกพระราชวงัจะมีสระน ้ าขนาดใหญ่ท่ีลอ้มรอบดว้ยระเบียงและ
คอกมา้ ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกำ
ลำตำ้ Galata Tower ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1348 เพ่ือแทนท่ีหอคอยกาลาตา้เก่า ในยคุไบเซนไทน์ 
ท่ีมีช่ือวา่ เมกำลอสพีร โกส Megalos Pyrgos ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของช่องแคบตางขา้ม 
โกลเดน้ฮอรน์ Golden Horn และถูกท าลายเสียหายระหวา่งสงคราสครูเสดเม่ือปี ค.ศ. 1202-1204 
หอคอยกาลาตา้ เป็นหอคอยหินสไตลโ์รมนั ทรงกระบอกขนาด 9 ชั้น มีความสูง 66.90 เมตร มีรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยสถาปนิก โคกซลัอนำดอล Koksal Anadol โดยท่ี
ส่วนบนของหอคอยท่ีเป็นรูปทรงกรวยนั้นถูกปรับเปล่ียนขนาดให้มีขนาดเล็กลงหลายคร้ังจนสุดทา้ยก็
ได้แบบท่ีลงตัวและสวยงามอย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน บริเวณชั้ นบนของ หอคอยกาลาต้า นั้ นจะมี
ร้านอาหาร และค่าเฟ่ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ไดอ้ยา่ง



ชดัเจน และมี เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งมำถ่ำยภำพและ Check in ณ หอคอยกำ

ลำตำ้ แห่งน้ี ทริปน้ีไม่ตกเทรนดแ์น่นอน 
เท่ียง พิเศษ!! รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนหอคอย กำลำ้ตำ้ 

น าท่านเขา้ชม มสัยิดชำมลีกำ Camlica Mosque เป็นมสัยิดท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในตรุกี      

มีเน้ือท่ี 57,500 ตารางเมตร เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2013 เปิดให้ปฏิบติัศาสนกิจคร้ังแรกเม่ือ

วนัท่ี 7 มีนาคม 2019 มสัยดิสามารถรองรับผูป้ฏิบติัศาสนกิจไดม้ากถึง 63,000 คน โดยใชส้ถาปัตยกรรม

ตามแบบฉบบัออตโตมนัและเซลจุก รวมถึงศิลปะในปัจจุบนัผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด  

มสัยดิชามลีกา แห่งน้ีไดถู้กบนัทึกให้เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของตุรกี หอคอยท่ีมีความ

สูงตระหง่าน จ านวน 6 หอคอยนั้น โดยการอา้งอิงมาจากหลกัการศรัทธาของศาสนาอิสลามท่ีมีอยู่ 6 

ประการดว้ยกนั โดยท่ีหอคอยทั้ง 4 ท่ีมีความสูง 107.10 เมตรนั้น ไดส่ื้อถึงชยัชนะจากการท าสงคราม 

Malazgirt ในปี ค.ศ. 1071 ส่วนโดมหลกัจะมีความสูง 72 เมตร สร้างโดยมีการอา้งอิงมาจาก 72 เช้ือ

ชาติท่ีพกัอาศยัอยูใ่นกรุงอิสตนับูล ส่วนโดมท่ีมีขนาดเลก็มีความสูง 34 เมตรภายในตวัมสัยิดจะมีการน า

หลกัการค าสอนในพระมหาคมัภีร์อลักุรอ่านน ามาเขียนเขียนไว ้ส่วนบนของโดมหลกัมีการใส่จนัทร์

เส้ียว มีความกวา้ง 3.12 เมตร สูง 7.77 เมตร หนกัประมาณ 5 ตนั ถือเป็นจนัทร์เส้ียวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ภายในมสัยิดจะมีจัดแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนท่ีปฏิบัติศาสนกิจ, พิพิธภณัฑ์, จัดแสดง

นิทรรศการ, ศิลปหัตถกรรม, ห้องประชุม ใชง้บประมาณในการก่อสร้าง 66.60 ลา้นเหรียญดอลล่า

สหรัฐ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกลเดน้ฮอรน์ Golden Horn หรือแหลมท่ียื่นสู่ทะเลมาร์มาร่าทาง

ฝ่ังตะวนัตกของอิสตนับูล ในอดีตเคยเป็นหน่ึงในสมรภูมิพิชยัการรบและเป็นท่ีตั้งของศูนยบ์ญัชาการรบ

ของกองทพัเรือแห่งจกัรวรรดิไบเซนไทน์ น ำท่ำนข้ึนนัง่กระเชำ้ Cable Car ข้ึนส ู่ยอดเขำ

เปียลอททึ Pierre Loti Hill ยอดเขาซ่ึงสามารถเห็นวิวของโกลเดน้ฮอร์นและทศันียภาพของนคร

อิสตนับูลได้อย่างชัดเจน ช่ือของเขาเปียลอททึถูกตั้งข้ึนเพ่ือให้เกียรติแก่ "จเูลี่ยน วดู" Julien 

Viaud นกัประพนัธ์ช่ือดงัชาวฝร่ังเศสซ่ึงมีช่ือเสียงในตุรกีเป็นอยา่งมากในช่วงศตวรรษท่ี 19 หรือท่ี

รู้จกัในนามปากกา  "เปีย ลอททึ" Pierre Loti อิสระให้ท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามบนยอดเขา

เปียลอททึตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งจิบกาแฟตุรกี Turkish Coffee ท่ีมีช่ือเสียงหรือชา

หลากหลายชนิดในร้านคาเฟ่ ซ่ึงเปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวบนยอดเขาแห่งน้ี ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการ

น าท่านสู่ ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั

เล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Piyalepasa Double Tree Hilton  5*   หรอืเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี            

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง    อิสตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นน าท่านชม สเุหรำ่สีน ้ำเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 



เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำง สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ี

สลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้  

น าท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บน ้ำเยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน 

ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ีถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พิเศษ!! เป็นรำ้นอำหำรท่ีเหล่ำบรรดำเหล่ำ Blogger และ Celebrity 

ทัง้หลำยต่ำงก็ใหก้ำรยอมรบัว่ำ เป็นรำ้นอำหำรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสดุในอิสตนับลู  
น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็น

ถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 

12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึง

ความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ 

ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคม

ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั น าท่านชม พระรำชวงัทอปกำปึ 

Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 

พิพิธภณัฑ์พระราชวงัทอปกาปึ ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บ

สมบติั และวตัถุล ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 

กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์ส าคญั น าท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บน ้ำเยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนใน

สมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ี 

กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่น ทกัซิม สแควร ์Taksim Square เป็น

ยา่นคึกคกัท่ีสุดในมหานครอิสตนับูล และเป็นจุดศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ตั้งอยูใ่นเขตยโุรป

ของนครอิสตนับูล ค าวา่  Taksim หมายถึงกำรแบ่งแยก หรือ กำรกระจรำย ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัช

สมยัของ Sultan Mahmud I สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้ าในยคุของออตโตมนัและ

เป็นจุดท่ีสายน ้ าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของเมืองนอกจากน้ีค า

วา่ Taksim   ยงัหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิคของตุรกีอีกดว้ย ระหวา่งท่ีเราเดินเพลิน

บางช่วงเวลาจะมีรถรางสีแดงท่ีวิง่มาตามรางมีกิจกรรมพิเศษบนรถรางไดน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นการแสดง

ต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากน้ี Taksim Square ยงัรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหารตุรกี, ร้านคา้,  

ผบั, คาเฟ่และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway 

และ Burger King  และสินคา้แบรนดเ์นม ช่ือดงั อ่ืน ๆ อีกมากมายให้นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินได้

ตลอดเวลา อิสระใหท่้านไดใ้ชเ้วลาใหคุ้ม้ค่าท่ีสุดกบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของตุรกี 

*** เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิง จึงของดบรกิำรอำหำรค ่ำ *** 

20.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

 



วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง     อิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 9.35 ชัว่โมง)  

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     14-23 ต.ค./16-25 ต.ค./19-28 ต.ค./20-29 ต.ค.  

 
 

 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 10,000 บำท  
 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 26 ก.ค. 2562) ** 

 
ชัน้ธรุกจิเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่ำนละ  98,000.- 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 ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       





 
อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

 (น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 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 8 วนั รวมเท่ำกบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ำกบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 



เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม เอ็กซค์ลซีุฟ ออตโตมนั 10 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม เอ็กซค์ลซีุฟ ออตโตมนั 10 วนั 

หลงัจำกท่ีท่ำนมดัจ ำเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่คืนเงินมดัจ ำไดใ้นทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 10-14 ท่ำน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 3,000.- บำท จึงสำมำรถออกเดินทำงได ้

 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 ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

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

 โรงแรมระดบั 4-5 ดำว บำงเมือง เป็นมำตรฐำนของประเทศตรุกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล  



 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้ำ จะเป็นเพียงกำรตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลึงกบัโรงแรมถ ้ำมำกท่ีสดุ จะไม่ใช่

โรงแรมถ ้ำจริงๆ เน่ืองจำกโรงแรมถ ้ำจริง ๆ นั้นมีจ ำนวนนอ้ยมำก และทำงกำรท่องเท่ียวของ

ประเทศตรุกี จะไม่ใหร้บัในลกัษณะของกร ุป๊ทวัร ์ 

 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 ้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


