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ก าหนดการเดนิทาง 
08-15 เมษายน 2563 เพยีงคณะเดยีวเทา่น ัน้ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

19.00 น. พบกันที ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U  ประต ู9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

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

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

 เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.15 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของการเดนิทาง    อสิตนับลู-อซิเมยีร-์ปามคุคาเล ่

05.20 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 2310 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.10 ช ัว่โมง)  

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

เจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส 

City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชม 

อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library 

of Celsus และอาคารส าคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple 

of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอื

อยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

นครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขา

ใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น      1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แตพ่วกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญม่าก

ขึน้ 

เทีย่ง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติ

หนังที่มีคุณภาพที่สุด อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น 

http://bit.ly/2NMk5YE


Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอกีหนึ่งเมอืงที่มี

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก ทา่นชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิ

ณ เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale   ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท 

เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศา

เซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก 

ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้

ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ 

ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลก

ตา และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามุคคาเล ่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมอืง

แหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมอืงแหง่น ้าพุ

เกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่าง

คลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุ

ฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ 

อยา่งมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึ

นยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไข

ขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่   Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี   

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ปามคุคาเล-่อนัตาเลยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอนัตาเลยี Antalya (ระยะทางประมาณ 220 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมอืงท่องเทีย่วชายทะเลที่

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นอกีหนึ่งเมอืงประวัตศิาสตร์ ซึง่สามารถ

ยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีก่อนครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนที่ราบ

ชายฝ่ังแคบๆ ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่

เคยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น “รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี ซึง่สถานทีท่่องเทีย่ว

ภายในเมอืงนัน้ก็มทัีง้สว่นทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละท่องเที่ยวทาง

ประวตัศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงอนัตาเลยี Antalya ชมความงดงามของ

อนุสาวรียโ์บราณ รวมถงึก าแพงเมือง ซึง่เป็นที่ตัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทาวเวอร”์ 

Hidirlik Tower อกีหนึง่หอคอยทีม่คีวามส าคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสนี ้าตาลออ่น

เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรอื ประภาคารในอดตี ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์เป็นหอคอย

ทรงกลมที่ค่อนขา้งมคีวามโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเที่ยวที่

ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและ

รา้นอาหารมากมาย จากนัน้น าท่านสู ่ประตเูฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตชูัย

ซึง่สรา้งขึน้ตามชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน Roman Emperor Hadrian 

ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตูนัน้ถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบทรงโคง้ จ านวน 3 ประต ู

ซึง่ถอืวา่เป็นประตทูีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศตรุกอีกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม 

ทา่เรอืโบราณ Old Habour ซึง่ปัจจุบันท่าเรอืแห่งนี้ไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็น



แหลง่ชอ้ปป้ิงทีส่ าคัญส าหรับนักท่องเทีย่วโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้ จากนัน้น า

ท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของอา่วทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์นีย่น 

Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี ใหท้่านได ้

สมัผัสอยา่งใกลช้ดิโดยการลอ่งเรอืทีต่กแตง่คลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะพาท่าน

ลัดเลาะไปตามหนา้ผาตา่งๆ ทีม่โีรงแรมระดับ 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยูต่ามหนา้

ผา และทีพ่ลาดไม่ไดเ้รอืจะพาท่านลอ่งไปชมน ้าตกที่ไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน นับวา่เป็นความแปลกใหม่ ซึง่แตกต่างจากน ้าตกท่ัวๆไป

ในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้า นับว่าเป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไมค่วรพลาด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Harrington Park Hotel  5*  หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     เมอืงอนัตาเลยี-เมอืงคปัปาโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 542 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ที่

สวยงามสองขา้งทางโดยตลอด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli  

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึ

ศัตรนูครใตด้นิไคมัคลมีชีัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบ

เครื่องทุกอย่างทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนัน้น าท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ย

ชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่    Goreme Kaya Cave Hotel  โรงแรมถ า้  

!! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว 

แทน !! 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     คปัปาโดเกยี-อสิตนับลู 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ 

บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์คา่ข ึน้บอลลูนประมาณทา่นละ 

250USD  ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ าระดว้ย

บตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

(ส าหรบัท่านทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้าม

อธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่

เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็น

การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม 

โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้าม

อัธยาศัย 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนที่มีภูมปิระเทศอันน่า

อัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่

งดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก 

ๆ ทีอ่าศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ ดนิแดนมา้พนัธุด์ ีตัง้อยูท่างตอนกลาง

ของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน 

เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายท่ัวบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ ึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน 

แดด และหมิะ กัดเซาะกรอ่นหนิ แผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จน

เกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย 

ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจน

ผูค้นในพืน้ที ่

เรยีกขานกันวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้

พืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรก

ของตุรก ี จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามคิ และ 

โรงงานเพชร อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่

สนามบนิไคเซอรร์ ี ่ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 2233 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรงุอสิตนับลู น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

  พกัคา้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     อสิตนับลู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิค์

ซ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้

เสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ 

Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหร่าสนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิใน

การตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชั่น ทวิ

ลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนั้นน าท่าน

เดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สเุหรา่

เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์อง

ชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าที่

สลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ สง่ ทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบา

ตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 

เพื่อเป็นที่เก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรุงอสิตันบูลถูก

ขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมห์

เมตที่ 2 เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั

ทอปกาปิ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ

และวตัถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด 

กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ น าท่านเขา้ชมภายใน อเีมอรก์นั พารค์ 

Emirgan Park สวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุและมชีือ่เสยีงทีส่ดุของตรุก ีโดยที่



ตลอดเดอืน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแหง่นี้จะใชเ้ป็น สถานทีจ่ดังาน 

เทศกาลดอกทวิลปิ Tulip Festival 2018 โดยแทจ้รงิแลว้ ประเทศตรุก ีเป็น

ตน้ก าเนดิดอกทิวลปิของโลก คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผิดว่าเป็นประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ใหท้า่นไดอ้สิระกับการถา่ยภาพดอกทวิลปิหลากส ีหลายสายพันธุ ์

นับเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอัธยาศัย 

(หมายเหตุ ทางบรษิทัฯ ขอแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วเทีย่วทุกทา่นทราบกอ่น

การเดนิทางวา่ ชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการชมดอกทวิลปิน ัน้ คอื 

เดอืนเมษายน-พฤษภาคม และการทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถเห็นดอกทวิล ิ

ปบานสะพร ัง่ไดน้ ัน้จะข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศเป็นสิง่ส าคญั บรษิทัฯ ไม่

สามารถยนืยนัไดว้า่จะเป็นช่วงวนัทีใ่ดหรอืสปัดาหท์ีเ่ทา่ไหรข่องระหวา่ง

สองเดอืน เมษายน-พฤษภาคม ข ึน้อยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศเป็นสิง่

ส าคญั) ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู ่อาณาจักรแหล่ง   ชอ้ปป้ิง Istinye 

Park บา่ยวันนี้ถอืวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตัวจรงิ กับแหลง่ 

ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุ หรหูราทีส่ดุ พรอ้มเป็นหา้งทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่าก

ทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, 

HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด ์ชัน้น าอกีมากมาย ชัน้ลา่งของหา้งก็มี

รา้นอาหารหรหูรามากมาย หรอืจะเลอืกเป็นอาหาร Fast Food ก็มหีลากหลายให ้

ท่านเลอืก เชน่ Mc Donald’s, Burger King รา้นไอศกรมีตา่ง ๆ  สิง่ทีต่อ้งควร

ระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมืนกึถงึน ้าหนักกระเป๋าขากลับตอ้งไมเ่กนิ 20 

กโิลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมื เวลาทีนั่ดหมายไว,้ หา้ม พูดวา่ครัง้

แรกนึกวา่ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงนานเกนิไป แต่พอถงึเวลานัดหมายกลับกลายเป็นให ้

เวลาชอ้ปป้ิงนอ้ยเกนิไปยังซือ้สนิคา้ทีอ่ยากไดไ้มค่รบเลย ส าหรับรา้นอาหารบาง

รา้นรับช าระเงนิคา่อาหารดว้ยเงนิ ลรีา่ เทา่นัน้ เพือ่ความสะดวกทา่นควรมเีงนิลรี่า

ตดิตัวไวด้ว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

  พกัคา้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็น

ชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นเสน้

แบง่ระหวา่งยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กับ 

ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้ม

ทิวทัศน์ทั ้งสองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง

รายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่

Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุ

ทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 

ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม 

และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อก

รายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus 

ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรง

แกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พเิศษ!! เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity 

ท ัง้หลายต่างก็ใหก้ารยอมรบัว่า เป็นรา้นอาหารทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดในอสิ

ตนับลู  



ส่งทา้ยครึง่วันช่วงเชา้ดว้ยการน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่

ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

16.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

20.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่TK 64 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.30 ช ัว่โมง)  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร 

09.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 

08-15 เมษายน 2563 เพยีงคณะเดยีวเทา่น ัน้ 
 

 ราคา 48,900 บาท 
 
 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดีย่ว  
เพิม่เงนิอกีทา่นละ 7,000.- บาท 

 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัข ึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็น

จรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่27 ม.ค. 2563) ** 

 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  98,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถ

เปลีย่นวนัเดนิทางได ้

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

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเที่ยว สายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น า้หนกักระเป๋า

เดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

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

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ 

วนัละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 6 วนั 

รวมเทา่กบั 30 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 7  วนั รวมเทา่กบั  21 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม คลาสสคิ รเิวยีรา่ ตรุก ี8 วนั 

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

ท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อน

ออกเดนิทาง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม คลาสสคิ รเิวยีรา่ 8 วนั 

หลงัจากทีท่า่นมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ไมค่นืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000.- บาท จงึสามารถออก
เดนิทางได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย 
อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  
อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้ห ้
ไดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ท่าน
ไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่าง
ทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะ
ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าที่
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวน
สทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวัน
เดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็น
ผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้
ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิ
เทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขาย
กอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
 

 เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ
แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพัก
แบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของ
หอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน
ตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่าตรฐานสากล  
 โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ จะเป็นเพยีงการตกแตง่หอ้งพกัใหค้ลา้ยคลงึกบัโรงแรมถ า้

มากทีสุ่ด จะไมใ่ช่โรงแรมถ า้จรงิๆ เนือ่งจากโรงแรมถ า้จรงิ ๆ น ัน้มจี านวนนอ้ยมาก 
และทางการทอ่งเทีย่วของประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 



 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัด
เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บน
เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูก
ท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุ
ภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึ
สามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่า

กวา่มาตรฐานไดทั้ง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใช้จ่าย
ในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


