
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17940 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดนิทาง 28ม.ีค.-06 เม.ย.63 / 01-10 พ.ค. 63 / 29 พ.ค.-07 ม.ิย. 63 

  03-12 ก.ค. 63 / 24 ก.ค.-02 ส.ค. 63 / 07-16 ส.ค. 63 
 

วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภูม-ิอสิตนับูล 

19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

 

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

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของการเดนิทาง    อสิตนับูล-อซิเมยีร-์คซูาดาซ ึ

06.25 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2312 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.20 ช ัว่โมง)  

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์ Izmir หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่

ศลุกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary (ระยะทาง 70 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มาร  ีHouse of 

Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถูก

คน้พบอย่างปาฏหิารยิ์ โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่าง

ละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จน

พบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้น

ของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของ

บา้น มีก๊อกน ้าสามก๊อก ทีม่ีความเชือ่วา่เป็นก๊อกน า้ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธ ิ ์แทนความเชือ่ใน

เรือ่ง สขุภาพ ความร า่รวย และความรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่

วา่หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าเดนิท่านสู่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 10 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี อดตีเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจักรโรมัน           

ชม อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus 

และอาคารส าคญัอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวาย

แดจ่ักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแห่งนี้คอือยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนั้นปิดทา้ย

กนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดย

สกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากขึ้น น าทา่นช้

http://bit.ly/2NMk5YE


อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกี

ทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บั 

แบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม 

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ึKusadasi (ระยะทาง 82 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Charisma Hotel  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    คซูาดาซ-ึปามุคคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale (ระยะทาง 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale   ค าวา่ “ปามุค

คาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale 

หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่ีอุณหภูมปิระมาณ 35 

องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลง

มาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท า

ปฏิกริิยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน 

จนท าให ้ปามุคคาเล่ ได้รบัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้ใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Colossae Thermal Hotel  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    ปามุคคาเล-่แอสเพนโดส-อนัตาเลยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอสเพนโดส Aspendos (ระยะทาง 284 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นโรงละครโรมันทีม่คีวามสมบรูณ์และสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม โรงละครทีม่คีวามยิง่ใหญ่ Roman Theater สมัผัสอย่างใกลช้ดิ ซึง่มคีวามสวยงาม

และสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลังที่ถูกสรา้งขึ้นหลายชั ้น

เหมือนกับอพาร์ตเมน้ท์ ที่มีหอ้งส าหรับนักแสดงเพื่อไวเ้ปลี่ยนเครื่องแต่งกาย นอกจากนั้น

ทางดา้นซา้ยและดา้นขวายังมีทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ต ิดต่อกับที่น่ัง ผ่านชม

โบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครทีส่ามารถจุไดป้ระมาณ 15,000 คน ซึง่มเีวททีีส่วยงาม 

ประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนพรอ้มดว้ยภาพทีแ่กะสลักอย่างงดงาม ดา้นนอกยังแบง่ออกเป็นสาม

สว่นทีป่ระดับดว้ยน ้าพุ และยังมีซากโบราณอืน่ ๆ เช่น เสาทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามทีอ่ยู่บน

ทางเดนิ สถานที่ท าการคา้ขาย จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอนัตาเลยี Antalya 

(ระยะทาง 47 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยู่

รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ

ตรุก ีเป็นอกีเมอืงประวตัศิาสตรซ์ึง่สามารถยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรับตัว

เมืองนั้นตั ้งอยู่บนที่ราบชายฝ่ังแคบๆ ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จน

นักทอ่งเทีย่วทีเ่คยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น “รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี  

ซึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงนัน้ก็มทีัง้สว่นทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละทอ่งเทีย่ว

ทางประวตัศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าทา่นชมความสวยงามของ 

เมอืงอนัตาเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ รวมถงึก าแพงเมอืง ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของ “ฮดิริล์คิ ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหนึง่หอคอยทีม่คีวามส าคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสี

น ้าตาลอ่อนเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดตี ฮดิริ์ลคิ ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรง

กลมทีค่่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของ

เมือง ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมาย จากนั้นน าท่านสู ่

ประตูเฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึง่สรา้งขึน้ตามชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตูนัน้ถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบทรงโคง้ 

จ านวน 3 ประต ูซึง่ถอืวา่เป็นประตทูีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศตรุกอีกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม 

ทา่เรอืโบราณ Old Habour ซึง่ปัจจุบันทา่เรอืแห่งนี้ไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีส่ าคัญ

ส าหรับนักทอ่งเทีย่วโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของอา่วที่

เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์นีย่น Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีรา่

แหง่ตุรก”ี ใหท้่านไดส้ัมผัสอย่างใกลช้ดิโดยการลอ่งเรือทีต่กแตง่คลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะ

พาทา่นลดัเลาะไปตามหนา้ผาตา่งๆ ทีม่โีรงแรมระดับ 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยู่ตามหนา้ผา และที่



พลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมน ้าตกที่ไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดเิตอร์เรเนี่ยน 

นับวา่เป็นความแปลกใหม ่ซึง่แตกตา่งจากน ้าตกทัว่ๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญ่จะไหลลงดา้นลา่ง

จะเป็นล าธารน ้า นับวา่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไมค่วรพลาด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Crown Plaza Hotel  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    อนัตาเลยี-คอนยา่-คปัปาโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 304 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่ชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทียุ่คนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่

ขา้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนา

อสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ 

ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ี่มี

สมาธมิากตวัจะลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่ กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษใน

ศาสนาอสิลาม สว่นหนึ่งของ พพิิธภัณฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูม ี

Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายใน

ประดับประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตา และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม 

สานุศษิย์ บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี 

Cappadocia  

 

(ระยะทาง 309 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพตุรกทีีอ่ยู่ทางดา้นทศิตะวันออก มเีทอืกเขาสลับกับทุ่งหญา้ ฟารม์ปศุ

สตัว ์มุ่งหนา้สูด่นิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยท์ีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งตอ้งการทีจ่ะมาเยอืน ให ้

ทา่นไดแ้วะชม คาราวานซาไรน ์Caravansarine สถานทีพั่กแรมของเหลา่พ่อคา้ในสมัยโบราณ

สว่นใหญ่จะไดรั้บอทิธพิลมาจากเปอร์เชยีทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรับการพักผ่อนใหห้าย

เหนือ่ยจากการเดนิทาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พกัคา้งคนื ที ่    Alfina Cave Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 

  !! หมายเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    คปัปาโดเกยี 

05.00 น. ส าหรับท่านทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ บริเวณล๊อบบีข้อง

โรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ ค่าข ึน้บอลลูนประมาณท่านละ 250USD       

ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลนู อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุ

ถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น

ดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ไดร้บัข ึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกในปี 1984 ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควรน าท่านแวะชม โรงงานทอพรม ชมกรรมวธิีการผลติพรมทีม่ีคุณภาพ เป็นสนิคา้

สง่ออกทีส่ าคญัอกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant 

น าทา่นสู ่หุบเขาเซม ิวลัเลย่ ์Zemi Valley ใหท้า่นไดเ้ปลีย่นอริยิาบถและสมัผัสประสบการณ์ที่

แปลกใหมข่องตรุก ีสนุกสนานกบัการขีม่า้ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ของขนุเขาทีม่รีูปทรง

แปลกตา ยากทีจ่ะมทีีใ่ดเสมอเหมอืนบนโลกใบนี้ นับวา่เป็นความรูส้กึและความทรงจ าทีด่ทีีส่ดุ 

ในครัง้หนึง่ของชวีติทีเ่ราไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของบรรยากาศทีส่วยงามตดิอันดับโลก ณ เมอืงคัปปา

โดเกีย ซึ่งกจิกรรมขีม่า้ ณ บรเิวณหุบเขาเซม ิวลัเล่ยน์ี้ เป็นกจิกรรมที ่เหล่าบรรดา 

Blogger และ Celebrity ท ัง้หลายตา่งก็นยิมมาเช็คอนิกนั นกัทอ่งเทีย่วอยา่งเราก็ไมค่วรที่

จะพลาดเช่นกนั น าท่านสู ่หุบเขาดอกเห็ด Mushroom Valley เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีเ่ป็น

ไฮไลทข์องคปัปาโดเกยี ทีบ่รรดาเหลา่นักทอ่งเทีย่วตอ้งไปชม เนื่องจากเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ที่

มแีท่งหนิรูปทรงแปลกประหลาดเป็นรูปดอกเห็น นับเป็นพันๆ หมื่น ๆ ดอก ตัง้เรียงรายกระจัด



กระจายกนัอยูอ่ยา่งน่าอศัจรรยต์ืน่ตาตืน่ใจเป็นอนัมาก เหมอืนดงหนามยักษ์ โดยทีเ่รานัน้สามารถ

เดนิชมตามเสน้ทางทีเ่ขาท าไวใ้ห ้หรือไต่ปีนขึน้ไปบนยอดเนินจุดชมววิ แท่งหนิทีน่ี่มีรูปทรง

หลากหลาย บา้งก็เป็นแท่งทรงกระบอกตัง้ชัน บา้งก็มลีักษณะของฐานอว้นป่องสว่นปลายผอม

เรยีว บา้งก็ดูคลา้ยโดยกรวยพรีะมดิ บา้งก็มรีูปร่างเหมอืนหอคอยทีม่แีผ่นหนิวางเทนิอยู่ดา้นบน

จนน่าพศิวง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่    Alfina Cave Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 

  !! หมายเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง    คปัปาโดเกยี-อสิตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ บริเวณล๊อบบีข้อง

โรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ ค่าข ึน้บอลลูนประมาณท่านละ 250USD       

ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลนู อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิ

ไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครื่องทุกอย่างทัง้หอ้งโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ จากนัน้ให ้

ทา่นไดแ้วะชม โรงงานเซรามคิ และ โรงงานเพชร อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ

ไดต้ามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่

เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์แปลวา่ ดนิแดนมา้พนัธุด์ ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจาก

การระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาที่

พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา 

จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสน

นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย 

ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นทีเ่รียก

ขานกันวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นี้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก  ี ใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงาน

เซรามคิ และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสนิคา้และของที่ระลึกไดต้ามอัธยาศัย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเนฟเชยีร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เมอืงไคเซอรร์ ี ่เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล 

19.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.35 ช ัว่โมง)  

21.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงอสิตนับูล จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัคา้งคนื ที ่    Pullman Hotel  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    อสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเขา้ชม โบสถช์อร่า Chora Church หนึ่งในโบสถ์ไบแซนไทน์อันสวยงามทีย่ังคง

หลงเหลอือยู ่มกีารตกแตง่ภายในในดว้ยกระเบือ้งโมเสกและภาพจติรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันไดถู้ก
ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็น พพิธิภณัฑ ์คารเิย่ Kariye อันน่าสนใจ โบสถ์ชอร่า อยู่ห่างจากย่าน

ประวัตศิาสตรห์ลักของอสิตันบลูออกไป แตก่ระนัน้ผูค้นเป็นจ านวนมากก็ยังคงเดนิทางมาทีน่ี่ทกุ

วนั เพือ่มาชมความอลงัการและความงามของกระเบือ้งโมเสกและจติรกรรมฝาผนัง โบสถไ์บแซน
ไทนเ์กา่แกแ่ห่งนี้รอดพน้จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว และการรือ้ถอนสญัลักษณ์ของศาสนาครสิต์

ในยุคที่กายออร์โธดอกซ์และศาสนาอสิลามเรืองอ านาจ โบสถ์หลังแรกในเวณนี้สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่4 Chora แปลวา่ “ชนบท” จักรพรรดคิอนสแตนตนิทรงรับสัง่ใหส้รา้งโบสถไ์วท้างทศิ

ตะวันตกของเมือง และตัง้ชื่อโบสถ์ที่มีความหมายว่า “โบสถพ์ระมหาไถ่นอกก าแพง” 

จักรพรรดธิโีอโดเซยีสที ่2 ทรงขยายก าแพงเมอืงในปี ค.ศ. 413 เพื่อใหโ้บสถเ์ขา้มาอยู่ในเขต
เมอืงคอนสแตนตโินเปิลอย่างเหมาะสม โบสถห์ลังปัจจุบันสรา้งมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่11 โดย

มาดาพระชายาของจักรพรรดอิเล็กซอิอสที ่1 โคมเนนอส มกีารตอ่เตมิและตกแต่งภายในหลาย
ครัง้ รวมถงึกระเบือ้งโมเสกและจติกรรมฝาผนังทีอ่ยูม่าตัง้แตต่น้ ศตวรรษที ่14 หลังจากจักรวรรดิ



ออตโตมันไดรั้บชยัชนะ โบสถจ์งึถูกแปรเปลีย่นใหเ้ป็นมัสยดิ สดุทา้ยในชว่งกลางศตวรรษที ่20 

สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดก้ลายเป็น พพิธิภณัฑ ์Kariye ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมจนถงึปัจจุบัน         น าทา่น 
ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และ

สองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหนา้ที่เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่ม
ระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กับ ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 

กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็น

จุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตาม
ชอ่งแคบเหลา่นี้ เรอืน าทา่นขึน้ดา้นหนา้เพือ่เขา้ชมภายใน พระราชวงัเบยเ์ลอเบยี ่Beylerbeyi 

Palace พระราชวังฤดูรอ้นอันเลื่องชือ่ของจักรวรรดิออตโตมัน พระราชวังเบย์เลอเบยี่ มี
ความหมายวา่ “พระราชวงัของราชาแหง่ราชา” และใชเ้ป็นพระต าหนักฤดรูอ้นสมัยจักรวรรดิ

ออตโตมันมาตัง้แตท่ศวรรษที ่1860 พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้ตามค าสัง่ของสลุตา่นอับดลุอะซซี 
โดยตัง้ใจใหเ้ป็นสถานทีเ่ล็ก ๆ ส าหรับใชเ้พื่อความบันเทงิกับแขกบา้นแขกเมอืง โดยทีแ่ขกคน

ส าคัญทีเ่คยมาเยอืนพระราชวัง ไดแ้ก่ จักรพรรดนิีเออเฌนีของฝร่ังเศส และ แกรนดด์ยุคนิโค

ลาสของรัสเซยี พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ Sarkis Balyan เป็นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมพระราชวงัทีค่อ่นขา้งจะเรยีบงา่ยเมือ่เทยีบกบัพระราชวังตรุกทีั่วไป แตก่ระนัน้ก็เป็น

อาคารทีต่กแต่งอย่างหรูหราฟู่ ฟ่ายิง่กว่าอาคารสไตลย์ุโรปหรืออเมริกันส่วนใหญ่ ภายในพื้นที่
สามชัน้มหีอ้งมากกว่า 20 หอ้ง มกีารแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยส าหรับชายและหญงิ ภายนอกพระราชวัง

จะมสีระน ้าขนาดใหญ่ทีล่อ้มรอบดว้ยระเบยีงและคอกมา้ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้าม

อธัยาศยั  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม มสัยดิชามลกีา Camlica Mosque เป็นมสัยดิทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในตุรก ี     

มเีนื้อที ่57,500 ตารางเมตร เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่6 สงิหาคม 2013 เปิดใหป้ฏบิัตศิาสนกจิครัง้

แรกเมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2019 มัสยดิสามารถรองรับผูป้ฏบิัตศิาสนกจิไดม้ากถงึ 63,000 คน โดย

ใชส้ถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถงึศลิปะในปัจจุบันผสมผสานกันได ้

อยา่งลงตวัทีส่ดุ มัสยดิชามลกีา แหง่นีไ้ดถ้กูบนัทกึใหเ้ป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรข์อง

ตรุก ีหอคอยทีม่คีวามสงูตระหง่าน จ านวน 6 หอคอยนัน้ โดยการอา้งองิมาจากหลักการศรัทธา

ของศาสนาอสิลามทีม่อียู่ 6 ประการดว้ยกัน โดยทีห่อคอยทัง้ 4 ทีม่คีวามสงู 107.10 เมตรนัน้ 

ไดส้ือ่ถงึชยัชนะจากการท าสงคราม Malazgirt ในปี ค.ศ. 1071 สว่นโดมหลักจะมคีวามสงู 72 

เมตร สรา้งโดยมกีารอา้งองิมาจาก 72 เชือ้ชาตทิีพั่กอาศัยอยู่ในกรุงอสิตันบลู สว่นโดมทีม่ขีนาด

เล็กมคีวามสงู 34 เมตรภายในตัวมัสยดิจะมกีารน าหลักการค าสอนในพระมหาคัมภรี์อัลกุรอ่าน

น ามาเขยีนเขยีนไว ้สว่นบนของโดมหลักมกีารใสจั่นทร์เสีย้ว มคีวามกวา้ง 3.12 เมตร สงู 7.77 

เมตร หนักประมาณ 5 ตัน ถือเป็นจันทร์เสีย้วทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ภายในมัสยดิจะมีจัด

แบง่เป็นสว่นตา่ง ๆ เชน่ สว่นทีป่ฏบิตัศิาสนกจิ, พพิธิภัณฑ,์ จัดแสดงนทิรรศการ, ศลิปหัตถกรรม

, หอ้งประชมุ ใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง 66.60 ลา้นเหรยีญดอลลา่สหรัฐ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่โกลเดน้ฮอรน์ Golden Horn หรอืแหลมทีย่ืน่สูท่ะเลมารม์าร่าทางฝ่ังตะวันตกของอสิ

ตันบูล ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิพิชัยการรบและเป็นที่ตั ้งของศูนย์บัญชาการรบของ

กองทัพเรือแห่งจักรวรรดไิบเซนไทน์ น าท่านขึน้น ัง่กระเชา้ Cable Car ขึน้สู่ยอดเขา

เปียลอทท ึPierre Loti Hill ยอดเขาซึง่สามารถเห็นววิของโกลเดน้ฮอรน์และทัศนียภาพของนคร

อสิตันบลูไดอ้ย่างชดัเจน ชือ่ของเขาเปียลอททถึูกตัง้ขึน้เพือ่ใหเ้กยีรตแิก ่"จูเลีย่น วูด" Julien 

Viaud นักประพันธช์ือ่ดงัชาวฝร่ังเศสซึง่มชี ือ่เสยีงในตรุกเีป็นอย่างมากในชว่งศตวรรษที ่19 หรอื

ทีรู่จ้ักในนามปากกา  "เปีย ลอทท"ึ Pierre Loti อสิระใหท้า่นชมทัศนียภาพอันสวยงามบนยอด

เขาเปียลอททตึามอัธยาศัย ทา่นสามารถน่ังจบิกาแฟตรุก ีTurkish Coffee ทีม่ชี ือ่เสยีงหรอืชา

หลากหลายชนดิในรา้นคาเฟ่ ซึง่เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วบนยอดเขาแห่งนี้ สง่ทา้ยชว่งบา่ย

ดว้ยการน าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึ

ผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสดุหรู ณ Rooftop Arcadia Blue Restaurant 

  เป็นอกีหนึง่ภตัตาคารทีบ่รรดาเหลา่ไฮโซท ัง้หลายตา่งหลงัไหลมาดืม่ด า่กบับรรยากาศที่
แสนโรแมนตคิของบรรยากาศยามค ่าคนืทีม่แีสงสขีองไฟทีป่ระดบัประดาตามสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั และแสงสใีนยามค ่าคนืของช่องแคบบอสฟอรสัจากมุมสูงทีม่คีวาม

สวยงามเป็นอยา่งมาก แลว้นกัทอ่งเทีย่วอยา่งเราจะไมพ่ลาดเป็นอนัขาด 
พกัคา้งคนื ที ่    Pullman Hotel  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง    อสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ึง่เหลอืแคส่ว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้เสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหร่าสนี ้า

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน



เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนัน้น าทา่น

เดนิต่อไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลกัอยา่งวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้  

น าทา่นสู ่อุโมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจิัสตนิเนียน 

ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามทีถ่กูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พเิศษ!! เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหลา่ Blogger และ Celebrity ท ัง้หลายตา่งก็ใหก้าร

ยอมรบัวา่ เป็นรา้นอาหารทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดในอสิตนับูล  

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม และ

ไม่ค านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่

อยูเ่หนอือา่วเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และ

ฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน น าทา่น

ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็น

พพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปึ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็นทีส่นใจคอื

หอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิและวัตถุล ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึดา้มประดับ

ดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ ไดเ้วลาน าทา่นสูย่่าน ทกัซมิ 

สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบูล และเป็นจุดศูนยร์วมของ

นักทอ่งเทีย่วทัว่โลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตันบลู ค าวา่  Taksim หมายถงึการแบง่แยก 

หรอื การกระจราย ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้

ของอ่างเก็บน ้าในยุคของออตโตมันและเป็นจุดที่สายน ้าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและ

กระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนี้ค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรูปแบบดนตรพีเิศษ

ในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกีดว้ย ระหว่างทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงทีว่ ิง่มา

ตามรางมีกจิกรรมพิเศษบนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลา

นอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี รา้นคา้,  ผับ, คาเฟ่และ

รา้นอาหารจานดว่นนานาชาตมิากมายไดแ้ก ่Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger 

King  และสนิคา้แบรนด์เนม ชือ่ดัง อื่น ๆ อกีมากมายใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิได ้

ตลอดเวลา อสิระใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของตรุก ี

*** เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง จงึของดบรกิารอาหารค า่ *** 

20.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง     อสิตนับูล-กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.35 ช ัว่โมง)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

ก าหนดการเดนิทาง    28 ม.ีค.-06 เม.ย.63 / 01-10 พ.ค. 63 / 29 พ.ค.-07 ม.ิย. 63 

03-12 ก.ค. 63 / 24 ก.ค.-02 ส.ค. 63 / 07-16 ส.ค. 63 
 

ราคาทา่นละ 49,900 บาท 
 

 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

 
ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000 บาท  

 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่13 ธ.ค. 2562) ** 

 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  98,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

 



ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

 (น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทา่น / วัน) (คดิเป็น 8 วนั รวมเทา่กบั 40 

USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 10  วนั รวมเทา่กบั  30 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม ออตโตมนั 10 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ัง่มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท   ภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด   ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม ออตโตมนั 10 วนั 

หลงัจากทีท่า่นมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ไมค่นืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณี 

 

 



หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 10-14 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 3,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ี่
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนเีขา้เมอืง  
 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจาก

พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 
เตยีงได ้

 โรงแรมระดบั 4-5 ดาว บางเมอืง เป็นมาตรฐานของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่าตรฐานสากล  
 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ า้ จะเป็นเพยีงการตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลา้ยคลงึกบัโรงแรมถ า้มากทีสุ่ด จะ

ไม่ใช่โรงแรมถ า้จรงิๆ เนือ่งจากโรงแรมถ า้จรงิ ๆ น ัน้มจี านวนนอ้ยมาก และทางการทอ่งเทีย่วของ

ประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือน

ระหวา่งประเทศ (ICAO) 
 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
 

 

 

 

 



 


