
  1  DIRECT TO TURKEY ตรุกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY TK                                                                    [GQ3IST-TK007] 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 16066  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | พระราชวงัโดลบามาเช|  

คปัปาโดเกีย | คอนย่า | ปามคุคาเล ่| เมืองโบราณเอเฟซุส | ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 
  
 
 
 

 DIRECT TO TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น 34,900.- 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสาย

การบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

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

 
21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเที่ยวบิน TK 65  

** คณะเดินทางวนัท่ี  29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 05.45 น.** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพ – อิสตนับลู 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – องัการา่ - สสุานอตาเตริก์ 
วนัท่ี 3. องัการา่ – คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล่ 
วนัท่ี 5. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คซูาดาสึ 
วนัท่ี 6. คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่ารี – เพอรก์ามมั – ชานคัคาเล่ 
วนัท่ี 7. ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้  าลอง – อิสตนับลู - แกรนดบ์าซา่ร ์
วนัท่ี 8. พระราชวงัทอปกาปึ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 9. สเุหรา่สีน า้เงิน – ลอ่งเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 อิสตันบูล – อังการ่า - สุสานอตาเตริก์ 
04.10 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจบุนัของตรุกี เมือง
แหง่มนตเ์สนห่ท่ี์ผสมผสานกนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะโรมนั และ
มสัยิดในศลิปะไบเซนไทน ์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็นมสัยิดท่ี

ใหญ่ท่ีสดุแห่งกรุงองัการา่  จากนัน้น าเดินทางสู่สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณส์ถาน
และสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้  าในสงครามกู ้อิสรภาพของตรุกีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผู้
ก่อตัง้สาธารณรฐัตรุกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตรุกี
ดว้ย อนสุรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 -1953 ในธนบตัรตรุกีท่ีพิมพ์
ระหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั KAHYA ANKARA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง - ชมระบ าหน้าทอ้ง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เย่ียมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ
เผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ
อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลือกซือ้ตามอธัยาศยั   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมือง ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 
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ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก MUSTAFA หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่4 
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พพิธิภัณฑเ์มฟลานา – ปามุคคา
เล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้
บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจง้
ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเท่านัน้) **    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นออกเดนิทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี  น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา 

(Mevlana Museum ) หรือส านกัลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนั
ว่า ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมา
นบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินท่ีมี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท า
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ปฏิกิริยาจับตวัแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมือง
เฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน  ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทยีบเท่า     

วันที ่5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส - คูซาดาสึ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมี
แรธ่าตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้ง
มาจากปุยฝ้าย ซึ่งน า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อศัจรรย ์น า้แรนี่มี้อณุหภูมิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรค
ไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบนั
เมืองปามคุคาเลแ่ละเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็น
สถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้
แผน่ดนิไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไมมี่คนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบอ่น า้ท่ีศกั
สิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล่ สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามคุคาเล่ โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์
สมยัไบแซนไทน ์
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณแ์ละ
มั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินออ่น 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม ADA CLASS หรือเทยีบเท่า     

วันที ่6 
คูซาดาสึ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มาร ี– เพอรก์ามัม –  
ชานัคคาเล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตู

ทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรีย
ไดน้  ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุนไดป้ระมาณ 
30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลาง
แวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็น
ครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่
จนถึงทกุวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตรุกีในปัจจุบนัจากดา้นนอก น าท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์น
บา้นหลังนี  ้ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion 

House ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 

30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการปอ้งกนั
เมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็น
ผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายลอ้มปอ้มปราการ
เหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ี
ใชง้านตา่งส าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองดา้นล่าง  
น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดินรถ และขน
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ถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยโุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคั
คาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมูิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ 
เขา้ไปยงัชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหต้รุกีถอนตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า     

วันที ่7 ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลอง – อิสตันบูล - แกรนดบ์าซ่าร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหเ้วลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลอง (Trojan Horse)  ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณริมทะเล อิสระ
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเดินนั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่อง
แคบ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกัน้ระหว่างคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนท่ีอยู่
ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน 
(Aegean) สู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็น
เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท าใหอิ้ส
ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) 
และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนัน้ จึง
สง่ผลใหอิ้สตนับลูมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซ่าร ์

(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ี
กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แตท่องหยอง เครื่องประดบั 
พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ 
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ค ่า 

 
 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
 

วันที ่8 พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสลุตา่นแห่ง
ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาตท่ีิใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัล า้คา่
อาทิ เชน่ เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของ
สลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พิพิธภัณฑฮ์า

เยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูก
เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์จากนัน้น าท่านสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนั
ขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
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วันที ่9 สุเหร่าสีน า้เงนิ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบนิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์น าท่าน
เข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนี ้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน   และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของ
จกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบั
ทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดา
เศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

17.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบินอิสตันบูล 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK 64 

** คณะเดินทางวนัท่ี  29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น.** 
 

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
09.50 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

***************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ DIRECT TO TURKEY 
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์(TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

29 ต.ค.-07 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

03-12 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

10-19 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

15-24 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 15,900.- 7,900.- 

22-31 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 19,900.- 9,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ

อนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลา่สหรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรฐั) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบินแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้ง
น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทาง
ของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว เ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
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