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ก าหนดการเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม  05-12พ.ค./06-13พ.ค./19-26พ.ค./20-27พ.ค. 

  27พ.ค.-03มิ.ย. 

 

เดือน มิถนุายน  02-09มิ.ย./03-10มิ.ย./09-16มิ.ย./10-17มิ.ย./16-23มิ.ย. 

  17-24มิ.ย./23-30มิ.ย./24มิ.ย.-01ก.ค./30มิ.ย.-07ก.ค. 

 

เดือน ตลุาคม  06-13ต.ค./07-14ต.ค./08-15ต.ค./13-20ต.ค./14-21ต.ค. 

  15-22ต.ค./20-27ต.ค./21-28ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 

 

หมายเหต ุ เดือน พ.ค. และ ต.ค.  ขากลบั   IST-BKK TK68  01:25-15:00 

 เดือน มิ.ย.   ขากลบั   IST-BKK TK64  20:10-09:40 

 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภูมิ-อิสตันบูล 

18.00 น. พบกนัที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน  ์TK  เจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.15 ชั่วโมง)  

วนัท่ีสองของการเดินทาง    อิสตันบูล-อิซเมียร-์ปามุคคาเล ่

05.20 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ 

07.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2310 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.10 ชั่วโมง)  

08.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแลว้ 

นาํท่านสู่เยีย่มชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่

มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณ

ดา้นนอกของบ้าน มีก๊อกนํ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน้ําท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทน

ความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถดัจากก๊อกนํ้ าเป็น กําแพงอธิษฐาน 

ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวง

แห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที่เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซล

ซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วหิารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple 

of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ี 
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สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great 

Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง สามารถจุคนไดถ้ึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale 

เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 

ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   คาํว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย

ฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึน

จากธารนํ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสม

อยูใ่นปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้

ข้ึนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิ

ประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใด

เหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง

แห่งนํ้าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่าน

ชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดู

เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่าง

ต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์นํ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ

นาํมาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดนัโลหิตสูง โรค

ทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่านํ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พักคา้งคืน ท่ี    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ปามุคคาเล่-อันตาเลยี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4  ชั่วโมง)  เ ป็นเ มือ งท่องเ ท่ีย วชายทะเล ท่ีตั้ งอยู่ ริมชาย ฝ่ังทะ เลเมดิ เตอร์ เร เ นีย น 

Mediterranean Sea ซ่ึ งตั้ งอยู่ทางตะวันตกเ ฉียงใต้ของประเทศตุรกี  เป็นอีกหน่ึงเมือง

ประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สําหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บนท่ี

ราบชายฝ่ังแคบๆ ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนกัท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนลว้นให้การ

ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้ นก็มีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรีย์โบราณ 

รวมถึงกาํแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยที่มี

ความสาํคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีนํ้าตาลอ่อนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเที่ยวที่สําคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาํท่าน

สู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจักรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จาํนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั้นนาํท่านชม 

ท่าเรือโบราณ Old Harbor ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีสําคญั

สาํหรับนกัท่องเที่ยวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว  ้จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเ์น่ียน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่า

แห่งตรุกี” ใหท้่านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือที่ตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่าน

ลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และที่พลาดไม่ไดเ้รือ

จะพาท่านล่องไปชมนํ้าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่างจากนํ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นลาํธารนํ้ า นับว่าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณ์ที่นกัท่องเที่ยวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พักคา้งคืน ท่ี     Ramada Plaza Antalya Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีสีข่องการเดินทาง     เมืองอันตาเลีย-เมืองคปัปาโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 542 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ที่สวยงามสองขา้งทางโดยตลอด 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะพกัเปลี่ยนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานที่พกัแรมของ

พ่อคา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ียิ่งใหญ่ นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City 

of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขดุเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบ

ภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุก

อยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนั้นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 
พักคา้งคืน ท่ี     Uchisar Kaya Cave Hotel  สไตล ์โรงแรมถ้ํา  

!! หมายเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     คัปปาโดเกยี-อิสตันบูล 

05.00 น. สาํหรับท่านที่สนใจ ทัวรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 

(ทัวร์นั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 200USD        

ในกรณีท่ีชําระเป็นเงินสด และ 210USD ในกรณีท่ีชําระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ที่บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 
(สําหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทัวรข์ึ้นบอลลนู อิสระพักผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ํ้า

เป็นจาํนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church 

และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองแบบบุฟเฟต ์

นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พันธุ์ดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส นํ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ี

เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ด้ประกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนั้นให้ท่านไดแ้วะ

ชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

16.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พ้ืนเมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเชียร ์ 

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.05 น.  เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตันบูล นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั  

  พักคา้งคืน ท่ี  Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีหกของการเดินทาง     อิสตันบูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นกย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี
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ค่ายิง่ จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปภายนอก สเุหร่าสีนํ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้าเงินเป็น

เพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีนํ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ  

 

คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทาํ

พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที่นครเมกกะ หมายเหต ุ เน่ืองจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี 

ประกาศปิดปรับปรุง สุเหร่าสีนํ้ า เงิน เร่ิมตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอ

เปลี่ยนเป็นเขา้ชมความงดงามภายใน สุเหร่านูรสุมานิเย่ Nurousmaniye Mosque แทน 

สุเหร่าสีน้ําเงิน จากนั้นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาว

มุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบั

ไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ําเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยั

จกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเกบ็นํ้าสาํหรับใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิส

ตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นําท่านชม พระราชวังทอปกาปึ  Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวงัทอปกาปิ ห้องที่โด่งดงัและเป็นที่

สนใจคือห้องท้องพระคลังอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวัตถุล ํ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้ม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สําคญั ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการนาํ

ท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ

เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั

เลื่องช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  พักคา้งคืน ท่ี  Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     กรงุอิสตันบูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือม

ระหว่าง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทัศน์ทั้งสองข้างท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหล่าน้ี นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที่สะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้าง

ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่

คาํนึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนือ

อ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง ชอ้ปป้ิง Istinye Park ช่วงบ่ายวนัน้ีถือว่าเป็น

สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็น

หา้งท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด ์ชั้นนาํอีกมากมาย ชั้นล่างของ

หา้งกมี็ร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก 

เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  สิ่ งท่ีตอ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิง

สินคา้เพลินจนลืมนึกถึงนํ้าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจนลืม 

เวลาที่นดัหมายไว,้ หา้ม พูดว่าคร้ังแรกนึกว่าให้เวลาชอ้ปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลบั

กลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงน้อยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากไดไ้ม่ครบเลย สําหรับร้านอาหารบางร้านรับ

ชาํระเงินค่าอาหารดว้ยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจะตอ้งมีเงิน ลีร่า ติดตวัไวด้ว้ย  

ส าหรบัคณะท่ีเดินทาง เดือน มิถนุายน 2561 

16.00 น.  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

20.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK 64 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

09.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส าหรบัคณะท่ีเดินทาง เดือน พฤษภาคม และ ตลุาคม 2561 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.30 ชั่วโมง)  

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
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ก าหนดการเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม  05-12พ.ค./06-13พ.ค./19-26พ.ค./20-27พ.ค. 

  27พ.ค.-03มิ.ย. 

เดือน มิถนุายน  02-09มิ.ย./03-10มิ.ย./09-16มิ.ย./10-17มิ.ย./16-23มิ.ย. 

  17-24มิ.ย./23-30มิ.ย./24มิ.ย.-01ก.ค./30มิ.ย.-07ก.ค. 

เดือน ตลุาคม  06-13ต.ค./07-14ต.ค./08-15ต.ค./13-20ต.ค./14-21ต.ค. 

  15-22ต.ค./20-27ต.ค./21-28ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 

 

หมายเหต ุ เดือน พ.ค. และ ต.ค.  ขากลบั IST-BKK TK68  01:25-15:00 

 เดือน มิ.ย.   ขากลบั IST-BKK TK64  20:10-09:40 

 

 

 
 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาส าหรบัเด็ก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ 

ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว  

เพ่ิมเงินอีกท่านละ 6,000.- บาท 

 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเทา่นัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 มี.ค. 2561) ** 

 
ชัน้ธรุกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่านละ  90,000.- บาท 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที่ยวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 
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ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายเุกิน 85 ปี) 

 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที่ไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซรูีย ์รเิวียรา่ ตรุกี 8 วนั 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่น่ังมัดจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

*** เม่ือท่านช าระมดัจ าแลว้ ไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
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 และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ

สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่า

ทวัร์นั้นๆยนืยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุก ี ไม่ใช่มาตรฐานสากล  

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถ้ือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุง
ใสพร้อมที่จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทวัร์ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดให้ต ํ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 


