
 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23489 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: TTK02 Burada Turkey 9D6N BY TK  

อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี  ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 
ราคาเพียงท่านละ 37,888 บาท  

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES   
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. ถือขึ้นเครื่อง 8 กก. 

 
 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี พักเด่ียวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 
23 – 31 ก.ค 2565 37,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
Infant 8,500 บาท 

7,500 20  
6 – 14 ส.ค 2565 37,888 7,500 20  
16-24 ก.ย 2565 37,888 7,500 20  

22 – 30 ต.ค 2565 37,888 7,500 20  
เยอืนดนิแดน 2 ทวีป 

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง 
** สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า ** 

 
เทีย่วบนิ 
DEPARTURE    TK069 BKK-IST  23:00-05:10 
RETURN  TK068 IST-BKK  01:45-15:25 
 
 
20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบิน 

TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้น
เครื่อง  

23.00 น. นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินท่ี TK069 
 
 
 
05.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง305ก.ม/ใช้เวลา4.30ช.ม)ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจน

ชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรปเที่ยง   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่1) 
บ่าย เมืองทรอย (Troy) นำท่านชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไม้

ในประเทศตุรกี ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ Troy เป็นม้าไม้ที่โด่งดังที่สุด ม้าไม้เมืองทรอยนี้เกิดขึ้นจากอุบายของ
โอดิสเซียส ในการทำสงครามบุกเข้าเมืองทรอย เป็นการสู้รบกัน
ระหว่างกองทัพของชาวกรีก และกองทัพของชาวทรอย หรือชาว
โทรจันที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานกว่า 
10 ปีแล้ว ในที่สุดกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยให้
ได้ โดยการออกอุบายสร้างม้าไม้จำลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้
เมืองทรอยขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย เพื่อให้
ทหารกรีกแสร้งทำเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่า

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล  

วันที่สอง เมืองชานัคคาเล – เมอืงทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse - เมอืงอยัวาลึก Ayvalik   อาหาร เท่ียง

,เย็น 

 

 



เป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ พอตก
ดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันสำเร็จ  เดินทางสู่ เมืองอัยวาลึก 
Ayvalik เป็นเมืองชายทะเลบนชายฝ่ังทะเลอีเจียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่2) 
 ที่พกั : MUSHO HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

   นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม/ใช้เวลา3ช.ม)เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อน
คริสตกาลหลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 
1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน้ำ ตลอดจนกำแพงเมืองที่พักสำหรับกองคาราวาน เพื่อให้คู
ซาดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการทำการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และ คูซาดาสึเพ่ิงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อ
ปี ค.ศ.1980 เข้าชม 

   เ ม ื อ ง โบร าณเอฟฟ ิซ ุ ส  City of Ephesus อาคารท ี ่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library 
of Celsusเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเลิศของยุคกรีก ห้องสมุดที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในยุคโบราณ โดยมีอายุร่วม 2,000 ปี 
แลมีอาคารสำคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 
Temple of Hadrian เดินชมตามถนนเส้นหลักทอดยาวไปถึง
ห้องสมุดแห่งเซลซุส สองข้างทางมีโรงอาบน้ำโรมัน ห้องน้ำ และ
ร้านค้าในอดีต ถนนทอดยอดที่เรียงรายด้วยเสาโรมัน บ้านพระ
แม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระ
แม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าง
ปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอม
เมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้
เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วย
ตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้าน
หลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการ
บูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระ
สันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้าน
นอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และ
ความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงใน
ผ้าฝ้าย แล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน   

วันที่สาม เมืองAyvalik - เมอืงคูซาดาซี – เมอืงโบราณเอฟฟซิสุ – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary –  

เมืองปามุคคาเล่             อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 



เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่4) 
เมืองปามุคคาเล่ (Pamuk kale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใช้เวลา 2.40 ช.ม ) คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 
“ปราสาทปุยฝ้าย”เป็นดินแดนแห่งบ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์ของตุรกี 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่5) 
 ที่พกั : TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

เมืองโบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่ง
แพร์กามุม เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและสปาเพื่อสุขภาพ มีจุดเด่นอีกที่หนึ่งคือโรงละครครึ่งวงกลมที่มีความโดดเด่นอยู่
ที่ฉากหลังซึ่งยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่7)  
บ่าย ปราสาทปยุฝา้ย ปามุคคาเล่  ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ที่เกิด

จากปรากฏการณ์ของตะกอนหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับ
ตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน้ำแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมา
บนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกันก่อนไหลลงจากผา
สูง ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่าง
คล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ ประชาชน
นิยมไปอาบ เพราะในอดีตกาลชาวโรมันเชื ่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า 
(Konya) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็น
อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่8) 
 ที่พกั : OZKAYMAK PACK HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มี
ลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 

วันที่ส่ี เมืองปามุคคาเล่ – เมอืงโบราณเฮียราโพลสิ – ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาเล)่ – เมอืงคอนย่า              

           อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 

วันที่ห้า เมืองคอนยา่ – เมอืงคปัปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดนิเมืองไคมักล ี- ชมระบ าหน้าท้องตรุก ี 

          อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 

 

 



คาราวานสไลน์ (ระยะทาง 485 ก.ม /ใช้เวลา 6 ช.ม )  ที ่พักกองคาราวานในอดีตของ สุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดินเคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหิน
อ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่10) 
บ่าย นครใต้ดนิเมอืงไคมกัลี (Çardak Underground City) เป็นการเจาะเข้าไปในภูเขาหินลาวา ทำเป็นช่องๆ คล้ายถ้ำ

มากกว่า แต่ก็แน่นอนมีส่วนที่ขุดเจาะลึกลงไปใต้ดินด้วย 
เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใช้เวลา 1.40 
ช.ม ) 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่14)  
พิเศษ!!! นำท่านชมระบำหน้าท้องตรุกี (Belly Dance) เป็นการเต้นรำ
ที่เช่ือกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี ในดินแดน
แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู ้เป็น
แหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ 
เอื้อให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายรำที่
เน้นการเคลื ่อนไหวของกล้ามเนื ้อท้องและสะโพก ช่วยให้นางรำมี
ร่างกายแข็งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จำกัด) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 ที่พกั : SELCUKLU EVI CAVE HOTEL 4*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อน
วันเดินทาง) เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ้ำจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละชั้น
ไม่มีลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าขึ้นบันได ด้วยสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการลาก
กระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะนำให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบสำหรับพักแรม 
1คืนและชุดสำหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทัวร์ได้  แต่
รบกวนสำรวจสิ่งของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้าเกิดของสูญหายทางทัวร์
จะไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งของของลูกค้าใดๆทั้งสิ้น/กรณีโรงแรมสไตล์ถ้ำ
จำนวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกาล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสม/ปรับไปพักโรงแรม 5 ดาว
แทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)  

 หมายเหตุ สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 1 ท่าน ราคา
โดยประมาณ 250  USD ไกด์จะแจ้งราคาคอนเฟิร์มหน้างาน) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่ง
รถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง 
ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  (ไม่รวมค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาโดยประมาณ 80 
USD ไกด์จะแจ้งราคาคอนเฟิร์มหน้างาน) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) 

 ชมพิพิธภ ัณฑ์กลางแจ ้ง (Goreme Open-Air Museum) เป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาว
คริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อ
สร้างโบสถ์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่13) 
บ่าย โรงงานทอพรม (Carpet)  โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้านจิว

เวอร์รี่ Jewellery อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย และนำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใช้เวลา 3.30 ช.ม ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่
ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่14)  
 ที่พกั : ANKARA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 
 

วันที่หก เมืองคัปปาโดเกยี – เมอืงเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ –โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ร้านจิวเวอร์ร่ี 

-  เมอืงอังการา                                   อาหาร เช้า,เท่ียง,

เย็น 

 

 



 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใช้เวลา 5 ช.ม ) 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่16) 
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป ็นช่องแคบที ่เชื ่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of 

Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของ
ทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันท่ีนี ่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์
ที ่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพื้นเมืองของตุรกี ท่านสามารถเลือกซื้อของ

ฝากได้ในราคาย่อมเยา 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่17) 

ที่พกั : GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

วันที่เจ็ด เมืององัการา - เมืองอิสตันบลู –  ล่องเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ ์               

            อาหาร เช้า

,เท่ียง,เยน็ 

 

 



 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18) 
สุเหร่าสีน้ำเงิน(Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มี
ความสวยงาม (ภายในอาจมีการปรับปรุง ทำให้บางช่วงไม่สามารถ
ชมด้านในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้า
คลุมไว้สำหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสีน้ำเงิน* 
ฮิปโปโดม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด อดีตใช้เป็น
สนามแข่งม้าและทำกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์เหลือ 3 ชิ้น 
คือ เสาสี่เหลี่ยมยอดแหลมแห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส (Theodosius 
Obelisk) เสาบรอนซ์ร ูปงูเกี ่ยวกระหวัด (Bronze Serpentine 
Coluumn) และเสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) 
ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) เดิมเคยเป็น
โบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น
สุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่19) 
ชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) อดีตเคยเป็นที่ประทับ
ของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปี
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ  มหาสมบัติอันล้ำค่า 
(ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร)   

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที ่20) 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 
 
01.45 เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที ่TK068 
15.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก  
เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ   

 

 

วันที่แปด เมืองอสิตันบลู - สุเหร่าสีน ้าเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟยี- พระราชวงัทอปกาปี         

          อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 

 

 



กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทุกกรณี 
สำนักงานสาธารณสุขตุรกีกำหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า  72 ชั่วโมง – 4 วัน 
ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยลงทะเบียนผ่านเว็บ register.health.gov.tr  
► ผู้เดินทางเข้าประเทศตุรกี จะต้องได้รับวัคซีนที่อนามัยโลก WHO รับรอง 2เข็มเข้าได้ 
ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตุรกีรับรอง มี ดังนี้  
AstraZeneca/Oxford vaccine 
Johnson and Johnson 
Moderna 
Pfizer/BionTech 
Sinopharm 
Sinovac 
COVAXIN 
Covovax 
Nuvaxovid 
►ผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน 
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 
► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีู้โดยสารจำนวน 15 ท่าน กรณไีมถ่งึ 15 ทา่น 
    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน 
    - หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง  

โดยทางบรษิัทฯจะทำการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหน้ากอ่นการ เดนิทาง 15 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)  
     โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
► กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
► การจองทัวรแ์ละชำระคา่บรกิาร  
             - กรณุาชำระคา่มดัจำ ท่านละ 20,000 บาท  
กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน 
             - ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน
จำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น  



► ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) และ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
► โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
►หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
► การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการใน
ส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า 
ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า 
ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ผูป้ระกอบธรุกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
► ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวัน
ได้) 
► ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4ดาว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน  



(ในกรณีมีงานแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจ
จำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 
► ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง 
► ค่ารถตลอดรายการทัวร์ 
► ค่าอัตราเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ 
► เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
► ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั 
ถอืขึ้นเครือ่งไดไ้ม่เกนิ 8 กิโลกรมั ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หาก
น้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
► ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
   ไม่รวมประกันสุขภาพ  
► ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

► ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
► ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ทา่น หรอื     2,600 บาท 
ตลอดทริปการเดินทาง 
► ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
► ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
► ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
► ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด 
► ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
► ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทำการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตก
ลงชาระเงินมัดจำหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตจุากความ
ประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลงัจากไดส้ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมหี้องพกัสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้อง
ได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณผีู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถ
จัดการได้ล่วงหน้าได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของผูจ้ัดกำกับ
เท่านั้น 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่่านการพจิารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทำที่สอ่ไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บรกิารน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดตอ่คนต่อวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว 
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุ้มครอง
ให้ละเอียด) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของผูจ้ัดกำกับ
เท่านั้น 
15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่่านการพจิารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทำที่สอ่ไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพือ่การทอ่งเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 
17.การเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันทีอ่อกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ตอ้งกักตัว 7 วัน 
ตามนโยบายภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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