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ก ำหนดกำรเดนิทำง      
รำคำ 41,900.- บำท       
10-17ต.ค.62/12-19ต.ค.62/13-20ต.ค.62   
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 
19.00 น. พบกันที ่เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    กรงุอสิตนับูล-เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงปำมคุคำเล ่
05.20 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2310 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.15 ช ัว่โมง)  

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร

แลว้ น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืง

หลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 

หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแหง่คอื วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮ

เดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้

คอือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ 

คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 

25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมา

ปรับปรงุใหย้ิง่ใหญ่มากขึน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภำพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพ

ทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล ่

Pamukkale เป็นอกีหนึ่งเมืองทีม่ีนักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก  ท่านชมความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale   ค าว่า “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรก ี

หมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็น

น ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่ี

แรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ 

ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกัน

เป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงาม

แปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยก

ยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำง 

ธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่)      

เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแร่รอ้น น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่

รอ้น  น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตก

แชแ่ข็ง       ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะ

แข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33 -35 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัคำ้งคนื ที ่   Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี   
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    เมอืงปำมคุคำเล-่เมอืงอซิปำรต์ำ้-เมอืงอนัตำเลยี 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิปำรต์ำ้ Isparta (ระยะทาง 170 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ไร่สตอเบอรี ่Strawberry Garden ใหท้ำ่นไดเ้ก็บผลสต

อเบอรี ่  สด ๆ รบัประทำนสด ๆ จำกไร่ไดเ้ลย ไร่สตอเบอรีท่ ีเ่ม ืองอซิปำรต์ำ้แห่งนี้ม ี

บรรยำกำศทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ สำมำรถมองเห็นววิทวิทศันท์ ีส่วยงำมของขุนเขำ

ธรรมชำตแิบบ 360 องศำ มำสูดอำกำศบรสุิทธิใ์หเ้ต็มปอด และรบัประทำนสตอรเบอรร์ีท่ ี่

ปลอดสำรพษิ รสชำตหิวำนและปลอดภยัจำกสำรพษิ ชว่งฤดกูำลเก็บสตอเบอรีข่องเมอืง    

อสิปำรต์ำ้แห่งนี ้จะเร ิม่ออกผลต ัง้แตช่่วง ปลำยเดอืน มถิุนำยน ไปจนถงึปลำยเดอืน 

พฤศจกิำยน ของทกุปี และภำยในหนึง่ปีจะมเีพยีงชว่งเดยีวเทำ่น ัน้  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอนัตำเลยี Antalya (ระยะทางประมาณ 126 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอืงท่องเที่ยวชายทะเลที่ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียน Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นอกีหนึ่งเมอืง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่สามารถยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่น

ทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จนนักท่องเทีย่วทีเ่คยมาเยอืน

ลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น “รเิวยีรำ่แหง่ตรุก”ี ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงนั้นก็มทีัง้สว่นที่

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีถ่อืวา่มีความเกา่แกม่ากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงอนัตำเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ 

รวมถงึก าแพงเมอืง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทำวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหนึ่งหอคอยทีม่ี

ความส าคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสนี ้าตาลอ่อนเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต 

ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์เป็นหอคอยทรงกลมทีค่่อนขา้งมคีวามโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและ

รา้นอาหารมากมาย จากนัน้น าทา่นสู ่ประตูเฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึง่สรา้งขึน้ตาม

ชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน Roman Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตูนั้นถูก

สรา้งขึน้ในรปูแบบทรงโคง้ 

จ านวน 3 ประต ูซึง่ถอืวา่เป็นประตทูีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศตรุกอีกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม 

ทำ่เรอืโบรำณ Old Habour ซึง่ปัจจุบันทา่เรอืแหง่นี้ไดถ้กูปรับปรงุใหเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีส่ าคัญ

ส าหรับนักทอ่งเทีย่วโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมควำมงำมของอ่ำวที่

เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์นีย่น Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีร่ำ

แหง่ตรุก”ี ใหท้า่นไดส้มัผัสอย่างใกลช้ดิโดยการล่องเรอืทีต่กแต่งคลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะ

พาทา่นลัดเลาะไปตามหนา้ผาตา่งๆ ทีม่โีรงแรมระดับ 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยู่ตามหนา้ผา และที่

พลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกที่ไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน 

นับวา่เป็นความแปลกใหม ่ซึง่แตกตา่งจากน ้าตกทั่วๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญ่จะไหลลงดา้นลา่ง

จะเป็นล าธารน ้า นับวา่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไมค่วรพลาด  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Ramada Antalya Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงอนัตำเลยี-เมอืงคปัปำโดเกยี 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 542 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ทีส่วยงามสองขา้งทางโดยตลอด 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะพักเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทีพั่กแรม

ของพ่อคา้ชาว เตริก์ สมัยออตโตมัน ทีย่ ิง่ใหญ่ น าท่านชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground 

City of Derinkuyu or Kaymakli  เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นที่

หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิไคมัคลมึชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มี
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ครบเครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์

ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ที ่    Goreme Kaya Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้  

!! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-กรงุอสิตนับูล 
05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้ของ

โรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทวัร ์ค่ำขึน้บอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD       

ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

(ส ำหรบัทำ่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น

ดว้ยกับศาสนาครสิต์ ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อัธยาศัย จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนทอพรม ใหท้่านไดช้มกรรมวธิีการผลติพรมที่มี

คณุภาพ และเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคัญของตุรก ีอสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึได ้

ตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นชม เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปำโดเกยี Cappadocia เป็น

ชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุน่แรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ ดนิแดนมำ้พนัธุ ์

ด ีตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟ

ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจาย

ทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหมข่ ึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะ

กรอ่นหนิ แผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตา

น่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง

ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนส

โกไ้ดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่ง

แรกของตุรก ี จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมคิ และ โรงงำนเพชร อสิระกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

16.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เมอืงเนฟเชยีร ์ 

19.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

21.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  

  พกัคำ้งคนื ที ่ Pullman Airport Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     กรงุอสิตนับลู 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั ้งเสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้า

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกหุลาบ คารเ์นชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน
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เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนั้นน าท่าน

เดนิต่อไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ สง่ 

ทา่นสู ่อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี 

ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รุงอสิตันบูลถูกขา้ศกึปิด

ลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปิ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็น

ทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึ

ดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ สง่ทา้ยชว่งบ่าย ดว้ย

การน าทา่นสูย่า่นการคา้ชือ่ดัง “แกรนดบ์ำรซ์ำร”์ Grand Bazaar ซึง่เป็นตลาดเกา่แก่ทีส่รา้งใน

สมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองทีใ่หญ่ทีส่ดุของตุรก ีมรีา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจุใจ เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, 

ผา้พันคอ ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

  พกัคำ้งคนื ที ่ Pullman Airport Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง     กรงุอสิตนับูล-กรงุเทพมหำนคร 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี 

เชือ่มระหวา่ง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มคีวามยาว 

32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสที่

เป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่

ตามช่องแคบเหล่านี้ น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็น

พระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิ

ออตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการ

ตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมค่ านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม ้

ดอกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคม

ไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

สง่ทา้ยครึง่วันชว่งบ่ายดว้ยการน าท่านสู ่ย่ำนชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market 

หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ 

ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชิ

โอ ฯลฯ  

16.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นำมบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหำนคร 

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 64 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง)  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรงุเทพมหำนคร 
09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง      

รำคำ 41,900.- บำท        
10-17ต.ค.62/12-19ต.ค.62/13-20ต.ค.62   
 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
 

ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 9,000 บำท  
 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่20 ม.ิย. 2562) ** 

 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  95,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส 

 (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 

 

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 6 วนั รวมเทำ่กบั 30 

USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 8  วนั รวมเทำ่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยี ์รเิวยีรำ่ ตรุก ี8 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ ัง่มดัจ ำทำ่นละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยี ์รเิวยีรำ่ ตรุก ี8 วนั 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน ไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย (สงกรานต-์ปีใหม ่45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-30 วัน หักคา่ใชจ้่าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม ่45 วัน) 

 

หมำยเหต ุ



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 
A.Saraphee Chiang Mai 

TEL: 053 115 912 
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 

   
 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กว่ำ 20 ทำ่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำงได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้ าเงิน) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายนืยันว่าทัวรนั์้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศได ้
 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวาม
แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 
เตยีงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่ำตรฐำนสำกล  
 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ำ้ จะเป็นเพยีงกำรตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลงึกบัโรงแรมถ ำ้มำกทีสุ่ด จะ

ไม่ใช่โรงแรมถ ำ้จรงิๆ เนือ่งจำกโรงแรมถ ำ้จรงิ ๆ น ัน้มจี ำนวนนอ้ยมำก และทำงกำรทอ่งเทีย่วของ

ประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มอีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น

ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจึงสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 


