
 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26611 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

❖ บินตรง Turkish Airlines 
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❖ รบัของท่ีระลึกสดุพิเศษ เป็น “เซตชาแอปเป้ิล” และ “พวงกญุแจดวงตาปีศาจ  

Evil Eye” เครื่องรางท่ีไดร้บัความนิยมของคนตรุกี  

❖ สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมสไตลถ์ ้า ณ เมืองคปัปาโดเกีย  

❖ โรงแรม 4- 5 ดาว 

❖ รวมค่าเขา้ชมสถานท่ี 

❖ รวมอาหารทกุม้ือ พิเศษ ! อาหารทะเล Seafood , อาหารจีน  

❖ Wifi บนรถ 
 

ตุรกี ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกนัระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากน้ันยงัเป็น

จุดก าเนิดของประวติัศาสตรท่ี์นับยอ้นหลังไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของ

กรีกและโรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล ซึ่งเคยสมัพนัธก์บัทางเอเชีย ในฐานะเมืองท่ีเป็นคู่

คา้ผา้ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีมีชื่อเสียง ยงัเป็นดินแดนท่ีได้

ชื่อวา่อาณาจกัรของออตโตมาน ซึ่งในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครดั แต่ในความเป็น

จริงแลว้เพียบพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอยา่ง 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

ก าหนดวนัเดินทาง 

กุมภาพนัธุ ์ 22 กุมภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2566 49,900 .- 

มีนาคม ( โปรดรอติดตาม ) 

สนใจลงชื่อพรอ้มมดัจ ำ จองก่อนรบัส่วนลดทนัท ี1,500 บำท ! 

 

ราคาพิเศษ 49,900.- บาท ท่านตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ  านวนเพื่อยืนยนัการเดินทางค่ะ 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ อีสตันบูล BKK-IST TK 069 23.00-05.15+1 

วนัท่ีแปด อีสตันบูล กรุงเทพฯ IST-BKK TK 064 20.55-10.10+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.00 

น. 

พรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ที่ 9 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 
 

23.00 

น. 
เหิรฟ้าสู ่กรุงอีสตนับล ูเท่ียวบินท่ี TK 069 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ช.ม.)  

วนัที่ 2 
กรุงอีสตนับูล – สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย – พระราชวงัท็อปกาปิ – สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE ) –  

ฮิปโปโดรม –  เมืองชานัคคาเล่ 

05.15 

น. 

ถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตันบูล ประเทศตุรเคีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง 

และศุลกากร   
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เชา้ น าท่าน ชม สุเหร่าเซ็นตโ์ซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลางและเป็นโบสถท่ี์ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความอจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียง

ไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งขึ้ นใหม่

ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาท าลายและสรา้งขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนและจวบจนวาระ

สุดทา้ย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลาม ชื่อ อายา 

ซอฟยา  
น าท่านเขา้ชม พระราชวังท็อปกาปิ (TOPKAPI PALACE) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของสุลต่านแห่ง

ราชวงศ์ออตโตมนัหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวงัท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บ

มหาสมบัติอันล ้าค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทบัทิม และเครื่องทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ีฯลฯ 
น าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งขึ้ นบนพื้ นท่ีซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นวังท่ี

ประทับของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งดว้ยกระเบื้ องสีน ้าเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 

6 ตน้ ถูกสรา้งโดยสุลตา่นอาหเ์มต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616                       
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
 น าท่านเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (HIPPODOME) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ 

สถานท่ีท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั และของจกัรวรรดิออตโตมานกวา่ 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา    

3 ตน้ คือเสาตน้แรก โอเบลิสกแ์ห่งฟาโรหท์ุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสรา้งมาตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล 

ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน ์ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นมา 497 ปีก่อนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสา

ตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์                       

ไดเ้วลาเดินทางไปยงั เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ตั้งอยูร่ิมทะเลมารม์าร่า และติดกบัทะเลอีเจียน ซึ่ง

มีชื่อเสียงในดา้นการท่องเท่ียว เพระวา่มีซากโบราณสถานท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัโรมนัหลายแห่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั IRIS HOTEL โรงแรมระดบัมาตรฐาน หรือเทียบเท่า  ชานัคคาเล่ 

วนัที่ 3 ชานัคคาเล่ – ทรอย – ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) - ปราสาทปุยฝ้าย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองทรอย เขา้ชมความสวยงามของ มา้ไมโ้ทรจาน ท่ีเคยเป็นตน้แบบ ซึ่งถูกน ามาใช้

ในการท าสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล พรอ้มกับชมสิ่งโบราณสถานต่างๆ มากมายท่ีถูก
สรา้งขึ้ นในอดีตท่ีเคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทท่ีถูกขุดคน้ขึ้ นมาในบริเวณใกล ้ๆ กนั และไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 



 
 

4                                                                                                                                              
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์ไหลขึ้ นมาจากใตดิ้นเป็นเวลา

นับพนัปีมาแลว้จากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลาย

ชั้น 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่เต็ม

ไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซียม  บ่อน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ 

หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ แคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน ้า

ยาว ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ที่พกั TRIPOLIS HOTEL โรงแรมระดบัมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ปามุคคาเล่ 

 
 
 

 
 

วนัที่ 4 คอนยา่ – คาราวานซาราย – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – เมืองคปัปาโดเกีย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย 
และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 
น าท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานซาราย (CARAVANSERAI) เป็นสถานท่ีพกัแรกของกองคาราวานใน

สมยัโบราณตามเสน้ทาง สายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เริ่มก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟ

ลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนน้ีเป็นผูช้ักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ใหเ้ปล่ียนมานับถือ

ศาสนาอิสลามโดยมีพื้ นฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คพัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้ นท่ี เมื่อวันเวลาผ่านไปนับล้านปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตัวแปรท่ี

ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ  

1,000 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลับกับ

ภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ที่พกั MUSTAFA HOTEL โรงแรมระดบัมาตรฐาน หรือเทียบเท่า คพัปาโดเกีย    
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วนัที่ 5 คพัปาโดเกีย - นครใตด้ินชาดคั - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาแห่งรกั – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ 

- หมู่บา้นอวานอส 

05.00 

น. 

ส าหรับท่านที่สนใจจะข้ึนบอลลูน (OPTION TOUR) ชมความงามของเมืองคัพปาโดเกีย ซึ่งครอบคลุม
บริเวณ 5 จังหวัด ซึ่งประกอบไปดว้ย อัคซาเรย์ เคย์เซอรี ไคร์เชอร์ เนฟเชอร์และนิกเด ท่ีเกิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆท่ีงดงาม จะมีเจา้หน้าท่ีมารับท่านท่ี

บริเวณล๊อบบี้ ของโรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บนบอลลูนประมาณ 45-50 

นาที ค่าใชจ้า่ยท่านละประมาณ 300 USD  / กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม นครใตด้ินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2,000 – 3,000 ปีก่อน

คริสตกาล ชาวคพัปาโดเกียไดม้ีการสรา้งเมืองใตดิ้นเพื่อเป้นหลุมหลบภยัจากการบุกรุกของชาวโรมนั ขุด

เจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้ นดินคัพปาโดเกียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้งโบสถ์คริสจักร 

โรงเรียนสอนศาสนา   โรงเก็บไวน์ ดอกไม ้บ่อน ้า หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร ฯลฯ 
น าท่านแวะถ่ายภาพ ปราสาทหินอุซิซาร ์(UCHISAR CASTLE) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมยัโรมนั   
ไบเซนไทน์ ท่ีในอดีตใชเ้ป็นป้อมปราการส าหรบัส่งสญัญาณเตือนภยั ปราสาทหินแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี  

ท่ีคุม้ค่ากบัการมาชมอยา่งยิ่ง เพราะนอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอนัน่าท่ึงเหล่าน้ีแลว้ นักท่องเท่ียวจะ

ไดช้มทศันียภาพที่สวยงามแบบพาโรนามาจากที่น่ี 

น าทุกท่านชม หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุ้ด

เจาะ เป็นรูเพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู ่อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

ชม หุบเขาแห่งรกั (LOVE VALLEY) เป็นกลุ่มแท่งหินทรงยาว ๆ ตั้ง ๆ ที่แปลกประหลาดอยา่งน่าเหลือเชื่อ     

หุบเขาแห่งรักตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกอเรเม(Gereme) ใจกลางคัพปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดน

มหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ียอดเยี่ยมหน่ึงเดียวแห่งน้ี ขณะเดินเท่ียวชมหินเสาต่างๆ ท่ีน่ีนักท่องเท่ียวจะเกิด

ความรูส้ึกราวกบัก าลงัตอ้งมนตรแ์ห่ง Cappadocia อยา่งแทจ้ริง 

 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็น

จ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนา

คริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple 

Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

น าท่านแวะชม โรงงานทอพรม,จิวเวลรี่ และโรงงานเซรามิค ใหท้่านเลือกซื้ อของฝากตามอธัยาศยั 
น าท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส (AVANOS VILLAGE) หมู่บา้นท่ีมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องป้ันดินเผาและงาน     

เซรามิก มีแม่น ้ าไหลผ่านแต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครื่องใชท่ี้ใชภ้ายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่มป้ันพวกโอ่ง แจกัน และ

เครื่องประดบับา้น 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้สู่ที่พกั MUSTAFA HOTEL โรงแรมระดบัมาตรฐาน หรือเทียบเท่า คพัปาโดเกีย         
วนัที่ 6 องัการา - สุสานอตาเติรก์ - ทะเลสาบเกลือ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืององัการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสอง รอง

จากอิสตันบูล มีความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาลตุรเคียและเป็นท่ีตั้ง

ของ สถานทูตประเทศต่างๆ ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ใหท้่านอิสระพกัผ่อนบนรถชมวิวเมือง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ชม สุสานอตาเติรก์(ATATURK MAUSOLEUM) คือ หน่ึงในสถานท่ี The Must to seeของนคร

องัการาเป็นสถาปัตยกรรมตุรกีสมยัใหม่ ภายในมีโลงศพ (แต่ไม่ไดบ้รรจุศพไว)้ ของ“มุสตาฟา เคเมล อะ

ตาเติรก์”ประธานาธิบดีคนแรกและรบับุรุษหลงั  
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเท่ียวชมและถ่ายภาพท่ี ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) ทะเลสาบเกลือเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกีสาเหตุท่ีน ้ าทะเลเป็นสีแดงเพราะว่ามันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam 

salina’ ในช่วงหน้าฝนก็จะมีน ้าอยูใ่นทะเลสาบมองเห็นเป็นเงาสะทอ้นแต่เมื่อหน้ารอ้นมาถึงน ้าจะเหือดแหง้

เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่น หนาหลายสิบเซนติเมตรมองเห็นเป็นพื้ นสีขาวสุดลูกหูลูกตาและท่ี

ทะเลสาบเกลือแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนังStar War อีกดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั KAHVECILER HOTEL โรงแรมระดบัมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ซาแฟรนโบล ู    
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วนัที่ 7 ซาแฟรนโบล ู– SPICE BAZAAR – จตัรุสัทกัซิมสแควร ์- กรุงอีสตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาแฟรนโบลู (SAFRANBOLU) เป็นเมืองท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCOใน     

ปี คศ.1994 เน่ืองดว้ยเมืองน้ีมีสถาปัตยกรรมยุคออคโตมนัท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบนั

ไดร้ับการลงทะเบียนไวท้ั้งหมด 1008 แห่งซึ่งประกอบไปดว้ย พิพิธภัณฑ์ สุเหร่า และหอนาฬิกา และ

บา้นเรือนอีกหลายรอ้ยหลงั 

น าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล เมืองส าคญัอนัดับ 1 ของประเทศ เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดใน

ประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซึ่งท าหอ้ิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียง

เมืองเดียวในโลก ท่ีตง้อัยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนา

โตเลีย) ซึ่งในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอ้ิสตันบูลมีชื่อ 

เรียกแตกต่างกนัออกไป 

น าท่านแวะชม สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) หรือ ตลาดอียิปต ์(EGYPTIAN BAZAAR) เป็นตลาด

เครื่องเทศตั้งอยู่ใกลก้ับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอันดับสองใน       

เมืองอิสตันบูล สรา้งขึ้ นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของมสัยิดใหม่ภายในตลาดยงัมีสินคา้

มากมายใหไ้ดเ้ลือกซื้ อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของท่ีระลึก, ผลไม ้

แหง้ และเครื่องประดบัต่างๆ อีกดว้ย 

พาท่านเลือกซื้ อขนมขึ้ นชื่อ เตอรกิ์ชดีไลท ์(TURKISH DELIGHT SHOP) คือขนมหวานขึ้ นชื่อของประเทศ

ตุรกี ซึ่งคนทอ้งถ่ินเรียกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ีประกอบขึ้ นจากแป้งและน ้าตาล 

มกัจะมีอลัมอนด ์วอลนัท ถัว่พิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย 

  
 
 
 
 

 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านสู่ จัตุรัสทักซิมสแควร ์(TAKSIM SQUARE) ถนนสายน้ีเรียกไดว้่าเป็นจุดศูนย์กลางของ

เมือง     อิสตันบูล มีรา้นคา้มากมาย ตั้งแต่ของท่ีระลึก , รา้นอาหารพื้ นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ 

(Tram) เรียกไดว้า่ท่ีแห่งน้ีเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนง้คุณภาพสูง ซึ่งผลิตเสื้ อหนังแบรนดด์งัในอิตาลีและอิสระใหท้่านเลือก

ซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั TRYP BY WYNDHAM AIRPORT โรงแรมระดบัมาตรฐาน หรือเทียบเท่า อีสตนับูล       
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วนัที่ 8 BALAT OLD HOUSES - หอคอยกาลาตา – GALATA PORT – สนามบินอีสตนับูล 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน เที่ยวย่าน BALAT อาคารบา้นเรือนสีสันคัลเลอร์ฟูล เป็นย่านท่ีเก่าแก่และสวยงามน่าต่ืนตาต่ืน       

ใจเมื่อไดม้าเยือน ตั้งอยู่ท่ีเมืองอีสตันบูล มีอาคารอนัเก่าแก่ทางประวติัศาสตรคุ์ณจะรูส้ึกว่าท่ีน่ีไม่เหมือนท่ี

ไหนใน  อีสตันบูลและท่ีใดๆ บนโลกใบน้ี แมว้่าบา้นเรือนท่ีมีลกัษณะเป็นตึกเหล่าน้ีจะมีสีสนัแจ่มจรสั แต่มี

อายุมากกวา่ 50 ปีมาแลว้ ซึ่งในบางหลงัมีอายุกวา่ 200 ปีบา้นไมเ้หล่าน้ีถูกถ่ายภาพกลบั ไปมากมายมาก

ท่ีสุดในเมือง  อีสตันบูล ปัจจุบนัมีคาเฟ่และรา้นอาหารมากมายตั้งอยู่ท่ีน่ีอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชิว ๆ ด่ืม 

เครื่องด่ืมเย็น ๆ ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

น าท่านชม หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER) เป็นหอคอยหินสไตลโ์รมนัเป็นหน่ึงในแลนด์มารก์ท่ีเห็น

ได ้ชดัโดดเด่นของเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีหอคอยน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปีพ.ศ.1891 เป็นรูปทรงกระบอกสูง

ประมาณ 67 เมตรตั้งอยูใ่กลก้บัชายฝั่ง Golden Horn สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นหอ สงัเกตการณ์เพื่อป้องกนัขา้ศึกท่ี

เขา้มารุกรานจากทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 พาท่านไปยัง GALATAPORT อีสตันบูล แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของตุรกี เป็นย่านการคา้ใกล ้ๆ ริมแม่น ้ า         

มีท่าเรือบรรยากาศคลา้ย ๆ กับ Asiatique ท่ีบา้นเรา อิสระใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงเลือกซื้ อสินคา้และ

ถ่ายรูป 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินอีสตนับูล  
20.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงอีสตนับูล สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
วนัที่ 9 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ  

10.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง  10 ท่าน ข้ึนไป 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                                    ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                  หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

49,900.- 

9,000.- 
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การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

 ➢ หากท่านสนใจ และประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 25,000 บาท/ท่าน (เพื่อ
เป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 

➢ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวันท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ค่าทวัรร์วม 

 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยดั โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม

พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด 

เงื่อนไข 

✓ ไม่สามารถท าการ REFUND ไดทุ้กกรณี 
✓ ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 
✓ ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ 

 ✓ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
✓ ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
✓ ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าบริการน าทวัร ์และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท - 

** สิทธิพิเศษ ส าหรบัท่าน : FREE WI-Fi บนรถโคช้  
 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 5 ดอลลาร ์คิดเป็น 9 วนั รวม 45 USD /ท่าน 
ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์วนัละ 3 ดอลลาร ์คิดเป็น 9 วนั รวม 27 ดอลลาร/์ หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 

หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก.1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 
 



 
 

10                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋เครื่องบินที่ออก

ล่วงหนา้และกรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการันตี มัดจ  า

กับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่ มีการ การันตีค่ามัดจ  าที่พัก 

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ  า 50,000.- บาท 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

เอกสารท าวีซ่า 

 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่า**** 

หมายเหต ุ: 

 ▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผู เ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้

ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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