
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TURKIYE 
Balloon Hunt & Tulip 

9 DAY 6 NIGHT 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 สนามบินอิสตันบูล-วิหารเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง
ทอปกาปิ-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่    

Iris Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 ม้าไม้เมืองทรอยริมทะเล-โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง-เมือง
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส    

TRIPOLIS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 เมืองคอนยา-ท่ีพักคาราวานเซราย-พิพิธภัณฑ์เมฟลา
นา-เมืองคัปปาโดเกีย    

พักรร.สไตล์ถ้ำ 
หรือเทียบเท่า 

5 เมืองเกอเรเม-นครใต้ดินชาดัค-หุบเขาอุซิซาร์-หุบเขา
นกพิราบ-หุบเขาแห่งรัก-หุบเขาเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาเอวานอส    

พักรร.สไตล์ถ้ำ 
หรือเทียบเท่า 

6 เมืองอังการา-สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก-
ทะเลสาบเกลือ-เมืองซาแฟรนโบลู    

Kahveciler Hotel 
หรือเทียบเท่า 

7 เมืองซาแฟรนโบลู-เมืองอิสตันบูล-สไปซ์บาซาร์-ร้าน
ขนมหวาน-จัตุรัสทักซิมสแควร์    

TRYP By WYNDHAM 
Airport หรือเทียบเท่า 

8 เทศกาลดอกทิวลิป-ย่านบาลัด-ล่องเรือช่องแคบบอส
ฟอรัส-หอคอยกาลาตา-กาลาตาพอร์ต-สนามบินอิส
ตันบูล     

9 สนามบินสุวรรณภูมิ     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DAY 1                      กรุงเทพฯ  

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินTurkish Airlines เจ้าหน้าที่ ยูนิไทย 
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเช็คอินบัตรโดยสาร 

22.55 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินTurkish Airlines เที่ยวบินที่ TK65 
/ TK69 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบินระหว่างการเดินทาง) 



 

 

           DAY 2                     อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย –  

                                          พระราชวังทอปกาป ิ– เมืองชานัคคาเล ่  

05.45 น.                     เดินทางถึง เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) หลังรับสัมภาระและผ่านพิธีการตรวจ  

คนเข้าเมือง รถโค้ชปรับอากาศและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ 

 

 นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือ

เป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ 

เพราะได้ รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์ โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบ

อิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาใน

การก่อสร้างนานถึง ปี ค.ศ.ระหว่าง ค.ศ.1609 -1616  โดยต้ังชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซ่ึงก็

คือ SULTAN AHMED น่ันเอง 



 

 

 จากนั้นนำท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ ่งใช้เป็น

สนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคำว่า ฮิปโปส และ โดรโมส 

ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ 

(Central Moscow Hippodrome)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

     นำท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) สถานท่ีซี ่งเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมในอดีตโบสถ์แห่งน้ี
เป็นโบสถ์ ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำท่ีสลักอย่างวิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    นำท่านชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ใน
นครอีสตันบูลเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออต
โตมัน สามารถพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลไว้ได้จึงมีคำสั่งให้สร้างพระราชวังข้ึนมาใหม่และ
ให้ชื่อพระราชวังแห่งใหม่น้ีว่า พระราชวังนิวอิมพีเรียล เวลาผ่านไปด้วยการบูรณะซ่อมแซม
หลายคร้ัง โดยพระราชวังนิวอิมพีเรียล (IMPERIAL NEW PALACE) ยังคงถูกใช้เป็นคลัง
ของจักรวรรดิ, ห้องสมุด และโรงเหรียญกษาปณ์และถูกต้ังชื่อใหม่ว่าทอปกาปี (TOPKAPI) 
ซึ่งมีความหมายว่าประตูปืนใหญ่  

 

พาทุกท ่านเด ินทางสู่  เม ืองชานัคคาเล  (Canakkale) ปัจจุบ ันเป ็นเม ืองท ี ่ม ีความ 
สำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อ ว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) 
มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยู่บน จุดแคบ
ที่สุดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเล
มาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริม ทะเลมาร์มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมือง
ทรอย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

         พักค้างคืน ณ IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

 

        DAY 3   ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  

                                   ปราสาทปุยฝ้าย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นำท่านชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นม้าไม้ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจาก มหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบ
รดพิตต์ แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงนำ ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาดใหญ่สีดำ เพื่อใช้



 

 

ดำเนินเรื่องและเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำคัญของเรื่องทรอย หลังจากน้ันทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จำลอง
ตัวน้ีให้กับทางการตุรกี เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองชานัคคาเล 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจาก
ใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของ เมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู ่หน้าผา จนเกิดผลึกก่ึง
สถาปัตยกรรมสีขาวขึ้น  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี ้ได้
ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำ
ให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในบริเวณเดียวกันน้ียังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณท่ี
สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่ง เชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือ
เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจาย 
อยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอร์ขนาดใหญ่ 
วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ได้รับ การขึ ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

         พักค้างคืน ณ TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

         DAY 4   เมืองคอนย่า – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

นำท่านเดินทางชม ดอกไม้ตามเทศกาล ท่ี เมืองอิสปาร์ตา (Isparta) ช่วงเทศกาล ดังน้ี 

- Cherry Blossom ช่วงระหว่าง 15 เม.ย.-30 เม.ย. ซากุระบานสะพรั่ง 
- Flower Lily ช่วงระหว่าง 15 เม.ย.-15 พ.ค. ดอกลิลล่ี 
- Lavender ช่วงระหว่าง 15 มิ.ย.-30 ส.ค. ดอกลาเวนเดอร ์

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั๋วโมง 40 นาที) ซึ่งเคยเป็น
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชื่อ ของอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอำ นาจรุ่งเรืองสุดขีดใน
ดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 
ตารางกิโลเมตร 

 นำท่านชม ท่ีพักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานท่ีพักแรกของกองคาราวานในสมัย
โบราณตามเส้นทาง สายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) ได้รับการประกาศรับรองให้เป็น

มรดกโลกจาก  องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเป ็นที ่ต ั ้งของสำนักพวกเดอร์วิช 

(DERVISH)มีหน้าที่ในการชักชวนพลเมือง ชาวคริสต์ในคาบสมุทรอนาโตเลีย ให้หันมานับถือ

ศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขา

เทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เป็นพื้นท่ี

พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ชนพื้นเมืองเรียกขานกัน

ว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney)  



 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

         พักค้างคืน ณ โรงแรมสไตล์ถ้ำ UCHİSAR หรือ SELCUKLU หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DAY 5               นครใต้ดินชาดัค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก -  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง –  

                                   โรงงานเซรามิค  

Option Tour ขึ ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia Balloon View)  ขึ้น

บอลลูน สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโด

เกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศ

มุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม* 

โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

**แถมฟรี! ข้ึนบอลลูน 1 ใบ / กรุ๊ป สุ่มจับ เฉพาะพีเรียดเดินทาง 8-16 เม.ย.** 



 

 

**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้น ๆ หากสภาพอากาศไม่ดี ขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นบอลลูนและ
ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ทุกกรณี**** 

 

พิเศษ! สำหรับลูกค้ายูนิไทยที่ ทุกท่านจะไดถ้่ายรูปกับ Classic Car 

Classic Car หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือรถเสีย ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ทุกกรณี** 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

 

 

 



 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื ่อ 2-3 พันปีก่อน

คริสตกาล ชาวคัปปา โดเชียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของ

ชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีท้ัง

โบสถค์ริสจักร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้ำ ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้า ห้อง

ถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ 

 



 

 

นำท่านชม ปราสาทหินอุซิซาร์(Uchisar Castle) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมันไบ

เซนไทน์ ที่ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการสำหรับส่งสัญญาณเตือนภัย ปราสาทหินธรรมชาติแห่งน้ี

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่ากับการมาชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอันน่า

ท่ึงเหล่าน้ีแล้ว นักท่องเท่ียวจะได้ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามแบบพาโรนามาจากท่ีน่ี 

 

นำท่านชม หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมือง

โบราณได้ขุดเจาะ เป็นรเูพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

นำท่านชม หุบเขาแห่งรัก (Love Valley) เป็นกลุ่มแท่งหินทรงยาว ๆ ตั้ง ๆ ที่แปลกประหลาดอย่าง

น่าเหลือเชื ่อ หุบเขาแห่งรักตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกอเรเม(Gereme) ใจกลางคัปปาโดเชีย 

(Cappadocia) ดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมหนึ่งเดียวแห่งนี้ ขณะเดินเที่ยวชม

หินเสาต่างๆ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะเกิดความรู้สึกราวกับกำลังต้องมนตร์แห่ง Cappadocia อย่าง

แท้จริง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั้นนำท่านชม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดย

การขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกราน จากชนเผ่าลัทธิ

อื่นท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เล็ก ๆ มี

ลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมันแบบดั้งเดิม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักค้างคืน ณ โรงแรมสไตล์ถ้ำ UCHİSAR หรือ SELCUKLU หรือเทียบเท่า 

 

         DAY 6       เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ-เมืองซาแฟรนโบล ู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงเรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ

สอง รองจากอิสตันบูล มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล

ตุรเคียและเป็นที่ต้ังของ สถานทูตประเทศต่างๆ ศูนย์กลางของการค้าขาย ให้ท่านอิสระพักผ่อน

บนรถชมวิวเมือง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 

 

 นำท่านชม สุสานอตาเติร์ก(Ataturk Mausoleum) คือ หนึ่งในสถานที่ The Must to see  ของ

นครอังการาเป็นสถาปัตยกรรมตุรกีสมัยใหม่ ภายในมีโลงศพ (แต่ไม่ได้บรรจุศพไว้) ของ “มุสตา

ฟา เคเมล อะตาเติร์ก”ประธานาธิบดีคนแรกและรับบุรุษหลัง 

 

 

  

 

 

 

 จากนั้นพาท่านชม ทะเลสาบเกลือ (salt lake) ทะเลสาบเกลือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของประเทศตุรกีสาเหตุที่น้ำทะเลเป็นสีแดงเพราะว่ามันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam salina’ 

ในช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำอยู่ในทะเลสาบมองเห็นเป็นเงาสะท้อน แต่เมื่อหน้าร้อนมาถึงน้ำจะเหือด

แห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่น หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูก

ตาและท่ีทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

         พักค้างคืน ณ KAHVECILER หรือเทียบเท่า 

 

         DAY 7   เมืองซาแฟรนโบล-ูเมืองอิสตันบูล – spice bazaar – จตุรัสทักซิมสแควร ์    

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เม ืองซาแฟรนโบลู(Safranbolu) เป ็นเมืองที ่ ได ้ร ับการขึ ้นทะเบียนจาก 

UNESCOในปี คศ.1994 เนื่องด้วยเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมยุคออคโตมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้

อย่างมากมาย ซึ ่งปัจจุบันได้ร ับการลงทะเบียนไว้ทั ้งหมด 1008 แห่งซึ ่งประกอบไปด้วย 

พิพิธภัณฑ์ สุเหร่า และหอนาฬิกา และบ้านเรือนอีกหลายร้อยหลัง 

 นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง อิสตันบูล เมืองสำคัญอันดับ 1ของประเทศ เป็นเมืองที่มีประชากรมาก

ที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซึ่งทำห้อิสตันบูลเป็น 

เมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้งัอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอส

ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมาก

ในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อ เรียกแตกต่างกันออกไป  

 

 สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศต้ังอยู่

ใกล้กับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิส

ตันบูล สร้างขึ้นต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของมัสยิดใหม่ภายในตลาดยังมีสินค้า

มากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของท่ี

ระลึก, ผลไม้ แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *หากท่านใดต้องการลิ้มรสสเต็ก Salt 
Bae กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า เพื่อทำการจองโต๊ะให้ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านสู่ จัตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลาง

ของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ต้ังแต่ของท่ีระลึก, ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์

โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าท่ีแห่งน้ีเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

พักค้างคืน ณ TRYP BY WYNDHAM AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

        DAY 8  Balat old houses – หอคอยกาลาตา-Galata Port-สนามบินอิสตันบูล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านแวะชมความงามของ ดอกทิวลิป สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองอิสตันบูล 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานเทศกาลดอกทิวลิปตุรกี  (ดอกทิวลิปจะบานในช่วงปลาย



 

 

เดือน มี.ค.-ปลาย เม.ย. ของทุกปี ประมาณ 3-4 สัปดาห์ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่ง

ปี 2566 นี้จะบานช้ากว่าปกติ) **การชมดอกทิวลิปเป็นรายการแถมไม่มีในรายการทัวร์

ปกติ ดังน้ันกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง พ.ค.- มิ.ย. ไม่มีรายการชมสวนดอกไม้ 

 

 นำท่านเที่ยวย่าน Balat อาคารบ้านเรือนสีสันคัลเลอรฟ์ูล เป็นย่านที่เก่าแก่และสวยงามน่าตื่นตา

ตื่น ใจเมื่อ ได้มาเยือน ต้ังอยู่ท่ีเมืองอิสตันบูล มีอาคารอันเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์คุณจะรู้สึกว่า

ที่น่ีไม่เหมือนท่ีไหนในอิสตันบูลและท่ีใดๆ บนโลกใบน้ี แม้ว่าบ้านเรือนท่ีมีลักษณะเป็นตึกเหล่านี้จะมี

สีสันแจ่มจรัส แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแล้ว ซึ่งในบางหลังมีอายุกว่า 200 ปีบ้านไม้เหล่านี้ถูก

ถ่ายภาพกลับ ไปมากมายมากที่สุดในเมืองอิสตันบูล ปัจจุบันมีคาเฟ่และร้านอาหารมากมาย 

ต้ังอยู่ท่ีน่ีอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชิว ๆ ดื่ม เครื่องดืม่เย็น ๆ ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงาม

มาก เป็นช่องแคบที่แบ่งระหว่างยุโรปและเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ เข้ากับทะเลมาร์มา

ร่า มีความยาว 32 กิโลเมตร และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการป้องกันประเทศ

ตุรเคียอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านชม หอคอยกาลาตา (Galata Tower) เป็นหอคอยหินสไตล์โรมันเป็นหนึ่งใน

แลนด์มาร์กที่เห็นได้ ชัดโดดเด่นของเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีหอคอยน้ีถูกสร้างข้ึนใน

ปีพ.ศ.1891 เป็นรูปทรงกระบอกสูงประมาณ 67 เมตรตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่ง Golden 

Horn สร้างข้ึนเพื่อเป็นหอ สังเกตการณ์เพื่อป้องกันข้าศึกท่ีเข้ามารุกรานจากทางทะเล 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
พาท่านไปยัง Galataport อิสตันบูล แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของตุรกี เป็นย่านการค้าใกล้ ๆ ริม
แม่น้ำ มีท่าเรือ บรรยากาศคล้าย ๆ กับ Asiatique ท่ีบ้านเรา อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิง 
เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูป 



 

 

ถึงเวลานำท่านไปยัง สนามบินอิสตันบูล  

*ขากลับมี 2 ไฟล์ทบิน  
 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
- เท่ียวบินท่ี TK064 ออกเวลา 20.55 น. ถึงไทย 10.10 น. (ของวันท่ี9) 

 

          DAY 9   สนามบินสุวรรณภูม ิ

- เท่ียวบินท่ี TK68 ออกเวลา 01.45 น. ถึงไทย 15.25 น.  
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*หมายเหตุ : ไฟล์ทบินจะคอนเฟิร์มหลังจากออกตั๋ว 
***** เดินทางกลับถึงประเทศไทย DAY9 (วันสุดท้าย) ของโปรแกรม ***** 

 

ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของตุรกี : โรงงานพรม , โรงงานเซรามิก ,  

โรงงานเครื่องหนัง , ร้านขนม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียดเดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว 

8-16 เม.ย. 49,888.- 

8,500.- 

9-17 เม.ย. 49,888.- 

จับฉลากข้ึนบอลลูนฟรี *เฉพาะพีเรียด เม.ย. 

3-11 พ.ค. 41,888.- 

11-19 พ.ค. 34,888.- 

5-13 มิ.ย. 34,888.- 

8-16 มิ.ย. 33,999.- 

11-19 มิ.ย. 31,999.- 

15-23 มิ.ย. 34,888.- 

18-26 มิ.ย. 33,999.- 

29 มิ.ย.-7 ก.ค. 34,888.- 

30 มิ.ย.-8 ก.ค. 30,999.- 

16-24 ก.ค. 34,999.- 

21-29 ก.ค. 34,888.-  

24 ก.ค.-1 ส.ค. 34,888.- 



 

 

25 ท่าน คอนเฟิร์มออกเดินทาง 

*โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม ณ หน้างาน 

อาจเน่ืองด้วยสภาพอากาศ* 

สำหรับลูกค้าท่ีทำแบบสอบถามหลังจากการเดินทางให้เรา 

รับ Gift Voucher ส่วนลดทัวร์ เม่ือซื้อทัวร์ครั้งต่อไป 500.-/ท่าน 

*เฉพาะโปรแกรมท่ีร่วมรายการ 
 

อัตราน้ีรวม 
- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียว 
- ค่าท่ีพัก ห้องละ 2-3 ท่าน 
- ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุหลังรายละเอียดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 
- รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท   
(หากต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม กรุณาติดต่อผ่านเซลล์ท่ีดูแล) 

8-16 ส.ค. 35,888.- 

9-17 ส.ค. 35,888.- 

12-20 ต.ค. 39,999.- 

20-28 ต.ค. 39,999.- 

ลดจากราคาปกติ 54,999.- 

*ราคา Inf. 9,900.- 



 

 

อัตราน้ีไม่รวม 
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ อาทิ  ค่าซักรีด มินิบาร์ ฯลฯ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

- ทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 100 USD ชำระกับคนส่งกรุ๊ป 
ปรับจาก 95 USD เป็น 100 USD  ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 66 
- หัวหน้าทัวร์ให้ตามความพึงพอใจของลูกค้า 
 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 
§ ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์น้ี 

กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงท่ีกำหนด บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมี
ไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน ดังน้ันกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศ
ทุกครั้ง 

§ หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้ว

น้ัน ท่านจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปน้ันประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน 

หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถ

ออกเดินทางได้ ดังน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิมิอนุญาตให้เล่ือนวันเดินทางใดๆ ได้

ท้ังส้ินและเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

§ การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ การชำระเงิน

เข้ามาน้ัน หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หาก

ท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมี

ความจำเป็นจะต้อง 

เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่า

เสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ท้ังน้ีท้ังน้ันให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ของบริษัทฯ  



 

 

เงื่อนไขการจอง การสำรองท่ีน่ัง และการชำระเงิน 

§ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง
ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

§ การชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องสำรอง
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ 

§ หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

§ เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

และข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

§ ส่งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่ง

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ

ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ใน

การจองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

§ หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ  (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)  ให้ท่านติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

§ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี
โรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

§ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปล่ียนผู้
เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) 

§ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 



 

 

§ กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อย

แล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง

ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำ
กรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
ถ้าต้องการ 

§ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วย
เหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้อง
ขอเงินคืนใดๆ ท้ังส้ิน  

§ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็
ตาม ไม่สามารถนำมาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจาก

สาเหตุต่างๆ  

§ รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้

สำรองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ง

อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

§ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมี

ห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์

ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

§ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple 

ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 

ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

§ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุ
จำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือ
ได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง



 

 

ประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

§ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

§ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความ
ประมาณของตัวนักท่องเท่ียวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   

§ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหาก
อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

§ กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของ
เจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

*เม่ือท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว* 

 หมายเหตุ รายการท่องเท่ียว ร้านอาหาร และสถานท่ีท่องเท่ียว อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม ทังน้ีจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น

สำคัญ  


