
 

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 8วนั6คนื 

พเิศษ !! พกัโรงแรมถ า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  

แถมฟร!ี!พวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเป้ิล   
Option Tour >> ข ึน้บอลลูน ชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีหรอืสมัผัสประสบการณ ์น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิ

ภูเขารูปทรงตา่งๆอย่างใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

       บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines                                      

 

 FLIGHT 

 

Departure: TK59 BKK-IST 09.20 – 16.15  

Return:      TK58 IST-BKK 18.35 – 07.50+1 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /

เดนิทางทา่น

เดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

05 – 12 พฤศจกิายน 2562 29,888 

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant)คดิ 50% 

ของคา่ทวัร ์

 

7,500 25  

13 – 20 พฤศจกิายน 2562 29,888 7,500 25  

05 – 12 ธนัวาคม 2562  30,888 7,500 25  

24 – 31 ธนัวาคม 2562 31,888 7,500 25  

28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 39,888 7,500 25  

29 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 29,888 7,500 25  

26 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 29,888 7,500 25  

25 – 31 มนีาคม 2563  29,888 7,500 25  



 

วนัแรก            ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอสิตนับลู                                       อาหารเย็น 

 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศประตู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

Turkish Airlines เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

09.20 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ

ตนับลู ประเทศตุรก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ 

TK59 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีหลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ช ัว่โมง 

กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) เมอืงส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ 

เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอส

ฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื 

ทวปียุโรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตนับูลเป็นเมอืง

ส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตนับูลมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่) 

                  จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั: GONEN YENIBOSNA HOTEL 5 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

   

วนัทีส่อง       เมอืงชานคัคาเล – เมอืงทรอย – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย  

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 305 ก.ม /ใชเ้วลา 4.30 ช.ม ) ซึง่เป็น

ศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โร นับตงัแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที่

2 ไดส้รา้ง ป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภูมริบกลัลโิปล ีสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกี

ถอนตวัออกจากสงครามโลกโดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

บา่ย น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจบุันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัคคาเล 

ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการท่องเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัด

แสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและเรือ่งราวการคน้พบโดย นักโบราณคดพีรอ้ม

ทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกนัถงึ 9 ชัน้ซากเมอืงเกา่

ก าแพง ประตแูละมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณอ์นั

ชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก 

ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood 

Troy)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  

                   จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: Grand Hotel Temizel  5 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม      เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary  

                   เมอืงปามุคคาเล ่                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                      

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 



 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) 

(ระยะทาง 230 ก.ม /ใชเ้วลา 3 ช.ม ) เป็นท่าเรอื

ธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่นครสิตกาล หลงัจากทีต่ก

เป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด 

พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสุ

สตา่นออสมันที ่2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรง

อาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพ่ักส าหรับกอง

คาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการ

ท าการคา้ระหวา่งยุโรปและแอฟรกิาใต ้และ คซูาดาสึ

เพิง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.1980 

จากนัน้ น าท่านสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of 

Ephesus อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคาร

ส าคญัอกีแห่งคอืวหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจ่ักรพรรดเิฮเดรยีน 

ความโดเดน่ของวหิารแห่งน้ีคอือยู่ในสภาพทีส่มบูรณม์าก จากนัน้ปิดทา้ยกนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ

ในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคน

ไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ จากนัน้ น าท่านเดนิทาง

สู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศยัอยู่และ

สิน้พระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์

แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่

วา่ หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนัน้ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้

ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที6่)  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล ่ (Pamukkale ) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเ้วลา 2.40 ช.ม ) ค าวา่ 

“ปามุคคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ 

ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่

มแีร่หนิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึจนท าให ้ปา

มุคคาเล ่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที7่)  

                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั: PAM THERMAL HOTEL 5 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

    

วนัทีส่ ี ่     ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาเล)่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี 

                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

  น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย ปามุคคาเล ่เมอืงแหง่น ้าพุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอื

ปุยฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างตา่ง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมี

อณุหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใิน

การรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้น าท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็น

สถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แห่งแพรก์ามุม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที9่)  



 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

เมอืงทีม่ลีกัษณะภูมปิระเทศสวยงามมาก ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป คาราวานสไลน ์ เมอืงคอนย่า (Konya) 

(ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 5.40 ช.ม )  ทีพ่ักกองคาราวานในอดตีของสุลตา่นฮาน ี(Sultan Han 

Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 

ประตทู าดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และ

หอ้งนอน เดนิทางตอ่สูเ่มอืง เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 ช.ม ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที1่0)  

ท่านชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กนัวา่เก่าแกส่ดุอย่างหนึง่ มรีากสบืสาว

ไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สมัพันธก์บัวฒันธรรมบูชาพระแม่ผูเ้ป็นแหลง่ทีม่าของ

พลงัชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกบัความอดุมสมบูรณ ์เอือ้ใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวสัดภิาพ แตเ่ดมิจงึ

เป็นการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างร ามรี่างกายแข็งแรง(พรอ้มเส

รฟิ Local Drink ไมจ่ ากดั) 

                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA  โรงแรมถ า้ หรอืเทยีบเทา่ 

 เน่ืองดว้ยโรงแรมถ ้าจะอยู่บนเนนิสงูบนภูเขาและแตล่ะชัน้ไมม่ลีฟิต ์ตอ้งยกกระเป๋าขึน้บันได ดว้ยสะภาพ

พืน้ทีไ่ม่เหมะกบัการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะน าใหทุ้กท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คนื

และชดุส าหรับวนัรุ่งขึน้กระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้ 

 *แต่รบกวนส ารวจสิง่ของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถา้เกดิของสูญหายทางทัวรจ์ะไม่สามารถรับผดิชอบ

สิง่ของของลกูคา้ใดๆทัง้สิน้* 

 กรณีโรงแรมถ า้จ านวนหอ้งไม่เพยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรบัไปพกัโรงแรม 5 ดาว

แทน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้         เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้นิชาดคั – กรงุองัการา     

                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้

ที1่1) 

 

 หมายเหต:ุ ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของ

เมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพือ่ชม

ความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 

ใชเ้วลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่

ขึน้บอลลูน 1 ทา่น ราคาประมาณ 230  USD ) หรอืถา้หาก

ใครอยากสมัผัสประสบการณใ์หม่กบัการน่ังรถ Jeep Safari 

ลดัเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรูปทรง

ตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภูเขาไฟในอกีมุมมองหนึง่ ใหท้่านไดแ้วะ

ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม (คา่ทวัร ์

ไมร่วมคา่รถ Jeep 1 ทา่น ราคาประมาณ 120 USD ) 

จากนัน้ น าท่านชม นครใตด้นิชาดคั (Cardak Underground 

City)  เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัย

จากขา้ศกึศตัรู เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร 

หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่2) 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-

Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่า

ลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้ น าท่านเดนิทางชม โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงาน

เซรามคิ (Pottery)และรา้นจวิเวอรร์ี ่Jewellery อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้าม

อธัยาศยั จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่กรงุองัการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเ้วลา 3.30 ช.ม ) ซึง่

เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับูล 

ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่3) 

                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: ALTINEL HOTEL 5 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  

วนัทีห่ก         กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์  

                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 

 น าท่านเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม )  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่5) 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า (The  Black Sea) เขา้กบั

ทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถึง 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมา พบกันที่น่ี นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคญัยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะ

ลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ช่หรอืบา้นเรอืนสไตล์

ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ Spice Bazaar หรือตลาดเครือ่งเทศ มักเรียกกันว่าตลาดอียิปต ์เป็นตลาด

พืน้เมืองของจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ 

ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไม ้

อบแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุก ีเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่6)  

 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั: GONEN YENIBOSNA HOTEL 5 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัทีเ่จ็ด         สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - พระราชวงัทอปกาปี   

                     ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสสลุตา่นอาเหม็ดซึง่คัน่ระหวา่งมหาวหิารโซเฟีย 

Hagia Sophia และ มัสยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมยักรกี เมือ่ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่

รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสาส าคญั 3 ตน้คอื เสาคอนส  แตนตนิที่ 7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of 

Thutmose) และเสารูปงู น าท่านชมสเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่ี

ความสว  ยงามแห่งหนึง่ ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูก

สรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ท าใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแตง่กาย

สภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไวส้ าหรับรบัใชค้ลมุศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหร่าสนี ้าเงนิ*จากนัน้ 

น าท่านชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยี

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถูก

เปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่ง  หนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 

7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ี

ทีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์(ปิดเขา้ชมทุกวนัจันทร)์  

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่8) 

บา่ย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi 

Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแห่ง

ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปี

กลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหา

สมบัตอินัล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทอง

ประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต 

ทบัทมิ และเครือ่งทรงของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทุก

วนัองัคาร)   

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  

18.35 น.        ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK58  

 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

 

07.50+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

 

*********************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครัง้น้ีจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ท่าน 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเน้ือสตัวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

 การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วนักอ่นวนั

เดนิทาง

 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

 

 ราคาทัวรใ์ชต้ัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตาม

วนัเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 

 ทางบรษัิทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้ักกัน กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 

 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 

 

 โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่

สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 คา่ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์

การแข่งขันกฬีาหรือกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะมีการปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้ง

แยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 

 คา่อาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

 คา่รถตลอดรายการทัวร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งทา่นละ 1ใบ 

ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

   ไมร่วมประกนัสุขภาพ  

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 

5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้่าน โดยช าระคา่บรกิาร

ตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้

7. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

8. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

9. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่าน

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

10. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 


