
(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 1 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24535 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

BEYOND PERFECT TURKEY  

ตรุกี 9 วนั 6 คืน บินภายใน 1 เที่ยว TK 

 
 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 2 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

 
เต็มอิ่มกบัเมืองคปัปาโดเกีย 2 คืน 

➢สมัผสัความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกบัประวติัศาสตรท่ี์ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั  

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

➢แถมฟรี!! Key Ring Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อนั 

➢แถมฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพที่ท ามาจากทบัทิม หรือ แอปเป้ิลหอมชื่นใจ ท่านละ 1 

กล่อง 

➢พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 

➢สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ้า 2คืน ท่ีเมืองคปัปาโดเกีย 

หมายเหตุ :กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

ซึ่งสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

➢บินตรงกบัสายการบินประจ าชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 1 ครั้ง 

➢FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง 

➢ในการเขา้หอ้งน ้าระหวา่งทางของการเดินทางไปยงัแต่ละเมืองต่างๆ ของประเทศตุรกีควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญ

สกุลเงินลีล่า เพื่อเขา้หอ้งน ้า อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็นธรรมเนียมของการใชบ้ริการหอ้งน ้าสาธารณะของ

ประเทศตุรกี 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

BKK-IST  2350 - 0630 TK69 10 ชัว่โมง 

IST-ASR 0745-0905 TK2010 2 ชัว่โมง 30 นาที 

IST-BKK 2055-1010 TK64 10 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 3 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเที่ยว 

รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ  

BKK-IST TK69 | 23.50-06.30 
   - 

วนัท่ีสอง  อิสตนับูล-IST-ASR TK2010 | 07.45-09.05  

บินภายในสู่เมืองคปัปาโดเกีย / นครใตดิ้น 

หุบเขาอุซิซาร-์หุบเขาสีชมพ-ูชมโรงงานจิวเวอรร่ี์

และโรงงานเซรามิค-หุบเขานกพิราบ 

 ✓ ✓ 
CAPPADOCIA BURCU KAYA 

HOTEL  

วนัท่ีสาม กิจกรรมพิเศษบอลลูนหรือ JEEP TOUR SAFARI 

โรงงานทอพรม–ปล่องไฟนางฟ้า–LOVE VALLEY –

ESENTEPE HILL-หมู่บา้นออรต์าฮีซาร–์ระบ า 

BELLY DANCE  

✓ ✓ ✓ CAPPADOCIA BURCU KAYA 

HOTEL 

วนัท่ีสี่ คอนยา่ - เมืองปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย-

เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS 
✓ ✓ ✓ 

LYCUS RIVER THERMAL 

HOTEL 

วนัท่ีหา้ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

(EPHESUS)-หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 

วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ - โบสถนั์กบุญเซนต์

จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) 

✓ ✓ ✓ MARTI BEACH HOTEL 

วนัท่ีหก เมืองไอยาวาลิค (AYVALIK) - เกาะ คุนดา้ 

(CUNDA ISLAND) และ ทะเล อีเจียน (AEGEAN 

SEA)  

เมืองชานัคคาเล่ - มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย 

✓ ✓ ✓ MUSHO HOTEL 

วนัท่ีเจ็ด อีสตนับล-ูสุเหร่าสีน ้าเงิน-จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มต

หรือฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์

โซเฟียแกรนดบ์าซาร ์

✓ ✓ ✓ PULMAN HOTEL 

วนัท่ีแปด ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต –ยา่น 

FENER & BALAT – ยา่น TAKSIM SQUARE  

IST-BKK TK64 | 20.55-10.10 

✓ ✓ - - 

วนัท่ีเกา้ สนามบินเมืองอีสตนับลู – กรุงเทพฯ BKK    - 

 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 4 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบิน TURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U หรือ N ซึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่อง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.50 น. เหิรฟ้า สู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 69 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วนัท่ีสอง : อิสตนับูล-คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY)-หุบเขาอุซิซาร-์ชมโรงงานจิวเวอรร์ี่และโรงงาน 

              เซรามิค-หุบเขานกพิราบ                                                                                      (-/L/D) 

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ ISTANBUL AIRPORT จากน้ันออกเดินทางโดยเท่ียวบินภายในประเทศสู่

เมืองคปัปาโดเกีย 

07.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองอีสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK2010  IST-ASR 

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง KAISERI รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย น าท่าน ออกเดินทางท่องเท่ียวเมืองคปั

ปาโดเกีย จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากองคก์าร

ยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผู ้

นับถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาด

ใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์

หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและ

ทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 5 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น

ท่ีอยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อ

เอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิ

ซาร ์ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

ท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT VALLEY) เป็นหุบเขาท่ีถูก

ธรรมชาติสรา้งสรรค์เป็นรูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกับพื้ นผิวบนดวงจนัทร์ ซึ่งรอบๆ

บริเวณน้ี เต็มไปดว้ยหินรูปทรงต่างๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งขึ้ น เช่น รูป อูฐ , งู, แมวน ้า, 

พระแม่มารีย ์และ ภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นสีชมพู เป็นเอกลกัษณ์และเป็นจุดเด่นท่ีท าให ้หุบเขาแห่งน้ี มี

ชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 

 

จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื้ อสินคา้และของท่ีระลึก 

น าทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมือง 

CAPPADOGIA ซึ่งมีจุดชมวิวท่ีอยู่ตรง บริเวณหน้าผา ท่ีชาวเมืองในสมัยโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพื่อให้

นกพิราบไดเ้ขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่มากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเท่ียว นิยม มา

ชมวิว ถ่ายรูป ท่ีน่ีเป็นอยา่งมากเมื่อไดม้าเท่ียวที่เมือง คปัปาโดเกีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า  CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั ซึง่สไตลก์าร

ตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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หนา้ 6 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

วนัท่ีสาม : กิจกรรมพิเศษ บอลลูน หรือ Jeep Tour Safari –ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) หมู่บา้นออรต์าฮีซาร ์     

              ESENTEPE HILL, LOVE VALLEY, BELLY DANCE SHOW                                          (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริม

พิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงาม

ของเมืองคปัปาโดเกยีในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่

บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละ 250-350 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) 

ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึน

บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

2.รถจ๊ีบทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมือง

คปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมในการนัง่รถจี๊บอยู่ท่ี ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจี๊บ ดังน้ันขึ้ นอยู่กบัดุลย

พินิจของท่าน  

 

ค าแนะน า 

➢เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซื้ อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่าน้ัน  

➢ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอยา่งน้อยครึ่งชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบ

ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

➢ กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่

กรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

➢ส าหรบัท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผ่อน รอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
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หลงัอาหารเชา้ น าทุกท่านเยี่ยมชม ESENTEPE HILL ตั้งอยูร่ะหวา่ง UCHISAR และGOREME เป็นสิ่ง

มหศัจรรยท์างธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีน่าท่ึง ในการเยี่ยมชม ท่านจะประหลาดใจกบัหิน   

ปล่องไฟนางฟ้า (FAIRY CHIMNEY) ซึ่งเป็นสิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาติอยา่งหน่ึงในเมืองคปัปาโดเกีย มี

ลกัษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลกัษณะคลา้ยเห็ด เกิดจากการกดัเซาะ จาก ลม ฝน 

โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งในปัจจุบนั แวะชม LOVE 

VALLEY เป็นอีกสถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ  เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียข์นาดยกัษ์ท่ีมีรูปร่าง

เหมือนองคชาติ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเยี่ยม ชมเมืองเก่า ORTAHISAR หมายถึง “ปราสาทกลาง” เป็นเมืองท่ีอยูต่รงกลางของ 

Urgup, Goreme, Uchisar และ Avanos ซึ่งเป็นศูนยก์ลางในเมืองคปัปาโดเกีย สถาปัตยกรรม พืชพรรณ

ธรรมชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และสีสนัของอนาโตเลีย ในหมู่บา้น ออรต์าฮีซาร ์ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมของนักท่องเท่ียว บา้นหินท่ีสวยงามตระการตา และโบสถท่ี์สวยงาม ตลอดจนการก่อตวัของหินท่ี

เหมือนปราสาท และป้อมปราการตามธรรมชาติ และท่ีน่ียงัมีโบสถ ์Cabazli ซึ่งเป็นโบสถท่ี์มีภาพเขียนฝา

ผนังในสมยั ศตวรรษที่ 13 เมื่อถึงเวลาอนัสมควร แวะชมโรงงานทอพรม สินคา้ขึ้ นชื่อและมีคุณภาพดี

ของประเทศตุรกี อิสระใหเ้ลือกซื้ อของฝากตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ BELLY DANCE เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่ง

หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื่อ

กนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง

ของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมา

เป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง( 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่  :  คอนยา่ - เมืองปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS                             (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพักของกอง

คาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมัย

ออตโตมนั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 189 กิโลเมตรเมืองท่ีมีน ้าพุ

เกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา  

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสี

ขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้า

เป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมัน

โบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลา

ผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางส่วน
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ยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณเป็นจากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน  

เสื้ อผา้ เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% สินคา้คุณภาพขึ้ นชื่อจากประเทศตุรกี 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้: เมืองคูซาดาซ ี(KUSADASI)-เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)-หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 

 วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ - โบสถนั์กบุญเซนตจ์อหน์ (ST. JOHN CASTLE)                               (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี ท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี

ส าคญัสิ่งมหศัจรรยย์ุคโบราณ 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็น

อย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก ( Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ่ง

รุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็ก

ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดั

ของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อ

สมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้าน

ไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกสิ่ง

ทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซึ่ง

สะทอ้นถึงจุดสิ้ นสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็น

ท่ีประทับของมสัยิดเมยยาดในดามสักัส มสัยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา 

Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้ นท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทาง

เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านซื้ อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKISH DELIGHT) ของฝากข้ึนชื่อของประเทศตุรกี  

จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยย์ุค

โบราณ ที่ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MARTI BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วัน ท่ีหก  : เมื อง  ไอยาวา ลิค  (AYVALIK)-เกาะ  คุนด้า  (CUNDA ISLAND) และ  ทะ เล  อี เ จี ยน (AEGEAN SEA) 

                เมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย                                                                  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน เดินทางไปยงั เมือง ไอยาวาลิค (AYVALIK) เป็นเมืองชายทะเล ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเต้ียๆ 

และหมู่เกาะต่างๆ ซึ่ง สถาปัตยกรรม บา้นเรือนยงัคงเป็น สไตล ์ออตโตมนั โบราณ เป็นสถานท่ีพกัตาก

อากาศยอดนิยม ของนักท่องเท่ียว ทุกท่านสามารถ เดินเท่ียวชม ถ่ายรูป แวะซื้ อของฝากของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั  
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ทุกท่านสามารถชมวิว เกาะ คุนดา้ (CUNDA ISLAND ) และ ทะเล อีเจียน (AEGEAN SEA) โดยมอง

ออกจากฝั่ง เมือง AYVALIK ซึ่งเกาะ คุนดา้ น้ี เป็นหมู่เกาะ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะ AYVALIK ISLAND ตั้งอยู่

ในอ่าว EDREMIT บนชายฝั่งตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรกีนอกชายฝั่ง AYVALIK ส่วน ทะเล อีเจียน AEGEAN 

SEA เป็นทะเลท่ีติดต่อกับ ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน อยู่ระหว่ างประเทศ กรีซ และ ประเทศ ตุรกี   

กรณีมีเวลา : และท่านตอ้งการนัง่เรือไปยงั เกาะคุนดา้ เพื่อเท่ียวชมบรรยากาศ เกาะคุณดา้ ไม่ไดร้วมอยู่

ในค่าทัวร์ จ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าทัวร์ส่วนน้ีเพิ่ม ประมาณ 25 USD /ท่าน โปรดสอบถามรายละเอียดท่ี

หวัหน้าทวัร ์

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที  

หลังจากน้ันน าท่านสู่ มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย แวะถ่ายรูป ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาด

ดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตก สงครามมา้ไม  ้เป็นสงครามท่ีส าคัญ

ต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี 

กองทัพกรีกก็ไดค้ิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยักษ์ท่ีเรียกว่ามา้ไมเ้มือง

ทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็น

ของขวญัและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อ

เห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการ

เฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจัน

แลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการ

เผาเมืองทรอยท้ิง  

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MUSHO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 11 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

วนัท่ีเจ็ด : อีสตนับล-ูสุเหร่าสีน ้าเงิน-จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย    

             แกรนดบ์าซาร ์                                                                                                  (B/L/D) 

   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมืองอีสตนับล ูใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ขอ้ก าหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ  าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้

ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม

ผ้าส าหรับคลุมศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รัดรูป 

น าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดที่ใหญ่ท่ีสุด

ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง

ชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม 

(HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการ

ท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อ

ใช้เป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ

จกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรง

กลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะใน

ยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจัดงานพิธี

แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เม

ตซึ่งเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปต์เพื่อ

ถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลับมาไวท่ี้อิสตันบูลเสาตน้ท่ี

สอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 12 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขต

ประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ 

สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด

เล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอร์นและ

ทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมัน พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์

และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสี่พนักว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง

ทรพัยส์มบติัขา้วของเครื่องใชส้่วนพระองคเ์ครื่องเงินต่างๆ มากมาย 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจีย  โซเฟีย1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา

คริสต์พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 

เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ

ขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี

อ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ่งสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา สิ่งของมีค่า

ต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่าง

ใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั 

พระเจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลังน้ีให้

เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 13 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

น าท่านชอ้ปป้ิงณ แกรนดบ์าซาร ์หรือ KAPALI CARSI ในภาษาตุรกี ตลาดท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี 

ซึ่งถือวา่เป็นตลาดท่ีโด่งดังท่ีสุดในประเทศตุรกี   ซึ่งตลาดแห่งน้ีน้ัน มีความงามและน่าหลงใหล ของ

สถานท่ี และประวติัศาสตร ์ทางสถาปัตยกรรมในอดีต และยงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ “Cevahir 

Bedesten” เป็นโดมสูงท่ีโถงกลางของตลาด  ท่ีมีคุณค่าและเก่าแก่มากท่ีสุด นอกจากน้ีภายในตลาดยงั

ประกอบไปดว้ย มสัยิด 2 แห่ง, ลานน ้าพุ 4 แห่ง, ฮามมั 2 แห่ง (Hamam, Turkish Bath), รา้นกาแฟ 

และรา้นอาหารอีกหลายแห่งส าหรบัรา้นขายสินคา้ น้ันมีหลากหลายประเภท ใหเ้ลือกซื้ อเลือกหา ซึ่งมี

การจดักลุ่มตามประเภทของสินคา้ ไดแ้ก่ เครื่องประดบัเงิน, ทองและเทอรค์อยส,์ ไข่มุก, เหรียญเก่า, 

เครื่องป้ันดินเผาท่ีท าดว้ยมือ, พรม และงานเยบปักถกัรอ้ย, นาฬิกา, เชิงเทียน, เครื่องเทศ, รา้นขายของ

เก่า และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PULMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด  : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต –ยา่น FENER & BALAT – ยา่น TAKSIM SQUARE  

                         (B/L/-) 

   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้ับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์

สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และได้

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี

ล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือ ตลาดเครื่องเทศ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้ อของ

ฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ น

ชื่อและถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



(TUR-BF-1DOM9D-TK) 

หนา้ 14 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

จากน้ันใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกบัการชมเมืองอีสตันบูล รูปแบบสไตลเ์มืองเก่า 

น้ันคือ ยา่น FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กวา่ 100 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเก่าของกรุงอี

สตนับูล โดยอยูฝั่่งบริเวณเขตยุโรป ท่านจะไดส้มัผสัความคลาสสิคของตึกเก่า ท่ีปลูกสรา้งตามแนวสนัเขา

เล่นระดบัแบบมีเอกลกัษณ ์และท่ีส าคญัยงัสวยงาม ดว้ยสีสนัสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าใหเ้กิดเป็นมุม

ถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่งน้ี และน่าแปลกใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากความสงบเงียบ 

และเป็นมิตรของผูค้นในยา่นน้ี ท าใหท้่านแทบไม่เชื่อเลยวา่ก าลงัเดินเท่ียวอยู ่ณ เมืองอิสตนับูล จนชุมชน

น้ีไดถู้กขนานนามจากนักท่องเท่ียวที่มาเยือนวา่ ซิงเกวเตเล่ แห่งตุรกี 

 

 

 

 

 

ค า่   อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

จากนั้นสมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยงัสนามบินเมืองอีสตนับล ูเพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  

เที่ยวบินที่ TK64 ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วนัท่ีเกา้  :     สนามบินเมืองอีสตันบลู – กรุงเทพฯ BKK                                                               (-/-/-) 

  

10.10 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ BKK กรุงเทพมหานคร  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่

เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

21 – 29 พ.ย. 65 41,988 40,988 39,988 9,500 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย /ทริป/ท่าน 
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หนา้ 15 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

 

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

➢กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการ

เดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและ

เป็นจริง 

 

เงื่อนไขการเดินทางเขา้ประเทศตรุกี 

เอกสารยืนยนัการรบัวคัซีนครบ 2 โดส  

(ใชเ้อกสารจากแอพฯ หมอพรอ้มได)้ หรอื 

VACCINE PASSPORT (เล่มสีเหลืองได)้ 
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หนา้ 16 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

➢งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่ายมดัจ า 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

➢งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด  

ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

➢กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้  

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

➢หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทาง 

แต่ทั้งน้ีตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

➢กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคดิค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

➢กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

➢กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกวา่ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด 

➢กรณีแจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี  

➢กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (UPGRADE) 

หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (CHANGE DATE) ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

✓ ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ  

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน 

TRIPLE วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมอยา่งชดัเจน  
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✓ ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ตลอดการเดินทาง 

✓ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

หมายเหตุ : ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงัน้ันการเลือกซื้ อ  

OPTIONAL TOUR ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

ประกนัโควิด ท่ีประเทศตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจติดต่อซื้ อเพิ่มเติมไดท่ี้บริษัทฯ) 

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั้ง 2 ประเทศ (ขึ้ นอยูก่บัมาตรการการเดินทางเขา้-ออก ประเทศในช่วงน้ัน) 

 

ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

 

➢เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั 

หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 

หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

➢โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

➢กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

➢โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

➢โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล ระดบั

ของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

➢ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม 

ณ เมืองใกลเ้คียง 
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หมายเหตุ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซึง่ในกรณีน้ี

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

➢ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษ

อื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่

กรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรอืใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

➢บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จากสายการบิน

เมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

➢ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

➢เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทุกกรณี 

➢กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

➢กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุก

ชิ้ นไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่ง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

➢ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆใน

การท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

➢การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมคุีณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(โดยน ้าหนักประตูน้ันอยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

➢ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 
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หนา้ 19 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้) 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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