
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กําหนดการเดินทาง        เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2561 

ราคา 32,900.- บาท 
  

ตุลาคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 

 28ต.ค.-04พ.ย. 
 

พฤศจิกายน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย. 

 18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค. 
 

ราคา 33,900.- บาท 
ธันวาคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค. 

 

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 

18.00 น. พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

21.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 65  (บินตรง) 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วันที่สองของการเดินทาง     ฮิปโปโดรม-สุเหราสีน้ําเงิน-สุเหราเซนตโซเฟย-อางเก็บน้ํา 

                                        ใตดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาป-พระราชวังโดลมาบาเช 

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับกระเปาเรียบรอยแลว    ใหทาน

ไดมีเวลา ทําภารกิจสวนตัว หรือบางทานที่ตองการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที่เคานเตอรรับแลกเงิน เมื่อ

เสร็จภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถโคช มุงหนาสูภัตตาคาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ่งเหลือแคสวนปลายที่ยาว 20 

เมตร แตกระนั้นก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง จากนั้นนํา

ทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสีน้ําเงินในการ

ตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยู

ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ 

หมายเหตุ  เนื่องจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี ประกาศปดปรับปรุง สุเหราสีน้ําเงิน เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม 

2561 เปนตนไป ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนเปนเขาชมความงดงามภายใน สุเหรานูรุสมานิเย Nurousmaniye 

Mosque แทน 

 



 
 

จากนั้นนําทานเดินตอไปชมสถานที่ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย 

Mosque of Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงนี้เปนโบสถทางศาสนา

คริสต ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 108 ตน นําทานสู อุโมงคเก็บน้ําเยเรบา

ตัน Yerebatan Sarnici สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในป ค.ศ. 532 เพื่อเก็บน้ําสําหรับใชในพระราชวัง 

สํารองไวใชยามที ่กรงุอิสตันบลู ถูกขาศึกปดลอมเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace ซึ่งสรางในสมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 หรือ เมหเมตผูพิชิต 

ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปล หรือ อิสตันบูลในปจจุบันไดแลว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหเมืองนี้

เปนศูนยกลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดใหมีการสรางพระราชวังนี้ขึ้นเปนที่ประทับอยางถาวร 

พระราชวังแหงนี้มีอาณาบริเวณกวางใหญกินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอมรอบดวยกําแพงสูงตาม

แนวฝงทะเลมารมารา ภายในพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอัน

ล้ําคา อาทิเชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 

และเครื่องทรงของสุลตานในแตละยุคสมัย นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace 

เปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโต

มัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยาง

สวยงาม และไมคํานึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่ง

อยูเหนืออาวเล็ก ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง

ดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
พักคางคืน ที ่    Ramada Encore Hotel 4*   หรือเทียบเทา  

วันสามของการเดินทาง    เมืองบูรซา-มัสยิดสีเขียว-ชอปปงตลาดผาไหม-เมืองอิซเมียร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองบูซาร Bursa เปนเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งหางจากอิสตันบูลประมาณ 

235 มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูประมาณ 1.5 ลานคน มีความสําคัญ

และใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปยังตลาดตางๆ 

ประมาณ 70 เปอรเซนตเพื่อนําไปทอเปนพรมในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรออตโต

มาน ตั้งแตปค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดยายเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิรเน ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนส

แตนดิโนเปล นําทานชมความงามของ มัสยิดเกาแกของเมืองบูรซา Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอัน

ละเอียดออน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซอนอยางพิสดาร ทั้ง

ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ใหทานไดชมความสวยงาม

ของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริยที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใชเมืองนี้เปนที่ฝงศพ และนอกจากนั้น

ยังถูกตกแตงใหเปนสวนที่สวยงามรมรืน่ไปดวยตนไมที่เขียวชอุมเปนจํานวนมาก จนไดชื่อวาเปนเมืองที่มีสี

เขียว Green Bursa สุสานสเีขียว Green Tomb สุเหราสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความ



 
สวยงามอีกแหงหนึ่งของเมืองเบอรซา ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa 

โดยใชรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเบอรซา อาคารสุเหรามีความโดดเดนดวยการใช 

 

กระเบื้องหินออนสีฟาเขียวในการตกแตง ผนังและเพดานดานในก็ถูกตกแตงดวยกระเบื้องโมเสคสีฟาเขียว

เชนเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหราแหงนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แหง

นี้จึงถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาของประเทศตุรกี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานสู ตลาดผาไหมเมืองบูรซา Bursa Silk Market  ตลาดผาไหมเมืองบูรซาที่ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใต

ของประเทศตุรกี ซึ่งอยูไมจากทะเลมารมามากนัก โดยตลาดแหงนี้คาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเปนหลัก 

โดยเฉพาะผาคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเปนพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเปนประเทศที่มีผูนับถือ

ศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผาคลุมแลวก็ยังมีเสื้อผาหลากหลายแบบ และดวยสีสันของ

ผาไหมที่สดใสนี่เองที่ทําใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจา ควีนอลิ

ซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนดวย ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสู เมืองอิซเมียร Izmir (ระยะทาง 

330 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักคางคืน ที ่   Armis Hotel 4* หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี   

วันที่สี่ของการเดินทาง       เมืองอิซเมียร-บานพระแมมาร-ีเมืองโบราณเอฟฟซุส-ชอปปง 

                                      โรงงานทําเครื่องหนงั-ปามุคคาเล (ปราสาทปุยฝาย)  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ

สิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอม

เมอริช Anna Catherine Emmerich ในป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับ

เห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบัน

บานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซึ่งพระสันตะปาปา 

โปปเบเนดิกสที่ 16 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบานมีกอกน้ําสามกอกที่เชื่อวาเปนกอกน้ําที่มี

ความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพง

อธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝาย แลว

นําไปผูกไวแลวอธิษฐาน จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อาคารที่เปนสัญลักษณ

ของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหง

จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงนี้คืออยู

ในสภาพที่สมบูรณมาก จากนั้นปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 10 

ของประชากรในยุคนั้น สรางสมัยกรีกโบราณ  



 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยัง

ผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตาม

อัธยาศัย จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล  

 

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) คําวา “ปามุคคาเล” 

ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย” Pamuk หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปน

น้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แค

ลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศ

เหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไป

ตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่

ใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 นําทานชม ปราสาทปุยฝาย (ปามุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นํา

ทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะ

ดูเหมือนสรางจากหิมะ  

เมฆ หรือปุยฝาย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย 

น้ําแรนี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่มเพราะเชื่อวามี

คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีต

กาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืน ที ่   Ninova Hotel 4*   หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี   

วันทีห่าของการเดินทาง     เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิน-โชวระบําหนาทอง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเวลานั่งรถประมาณ 5 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ 

นิยมใชเปนจดุพักของการเดินทางในอดีตเคยเปนเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหง

แรกของชาวเติรกในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก จากนั้น

นําทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใชเปนที่หลบภัยจาก

ขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว 

หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นใหทานไดมีเวลาชอปปง พิพิธภัณฑพรมเปอรเซีย ตนตํารับ

พรมเปอรเซียของโลก 



 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

จากนั้นนําทานชม “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance Show  ของสาวนอยชาวตุรกี 

พักคางคืน ที ่    Uchisar Kaya Cave Hotel    หรือเทียบเทา สไตลโรงแรมถ้ํา        

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ําเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วันที่หกของการเดินทาง       พิพิธภัณฑเกอเรเม-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคารา 

05.00 น. ทานที่สนใจนั่งบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี ้(ทัวรนั่งบอลลนนี้ไมไดรวมอยูในคาทัวร      

คาขึ้นบอลลูนประมาณทานละ 230 ดอลลาสหรัฐ) เจาหนาที่บริษัทบอลลูน รอรับทาน เพื่อเปด

ประสบการณใหมที่ไมควรพลาด พรอมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบใหกับทุกทาน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 

ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ 

และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม โบสถเซนตบารบารา 

St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอปเปล Apple Church  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพ

เปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia  เปนชื่อเกาแก

ภาษาฮิตไทต (ชนเผารุนแรกๆที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” ตั้งอยูทาง

ตอนกลางของตุรกี เปนพืน้ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลาน

ปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินชั้นใหม

ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับลานป

จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย ปลอง กระโจม โดม และอีก

สารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟา” ในป

ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

แหงแรกของตุรกี     แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่

ระลึกไดตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู กรุงอังคารา Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.45 ชั่วโมง) ระหวางทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ใหทานได

ถายภาพทะเลเกลือที่ใหญที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่งเปนปรากฏการความมหัศจรรยทางธรรมชาติ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  

พักคางคืน ที ่    Turist Hotel 4*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี       

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง    กรุงอังคารา-กรุงอิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

                                       ชอปปง ตลาดสไปซ-กรุงเทพมหานคร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง)  

บาย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 



 
จากนั้นนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเปนชองแคบขนาดใหญและสองฝง

มีความสวยงามมาก ชองแคบนี้ทําหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหวาง ทะเลดํา The 

Black Sea เขากับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชมทิวทัศนทั้งสองขางที่

สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีก

ดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้ สงทายครึ่งวันชวงเชาดวยการนําทานสู ยานชอป

ปง ตลาดสไปซ มารเก็ต 
 

 Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ 

ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ไดตาม

อัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร 

วันที่แปดของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูม ิ

01.25 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 68 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  

กําหนดการเดินทาง        เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2561 

ราคา 32,900.- บาท  
ตุลาคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย. 

 28ต.ค.-04พ.ย. 
 

พฤศจิกายน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย. 

 18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค. 
 

ราคา 33,900.- บาท  
ธันวาคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค. 
 

พักหองเดี่ยว เพิ่ม 5,000.- บาท 
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก 
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน 

ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ไมสามารถสะสมไมลได 



 
 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัรเริม่ตนที่ทานละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อทีน่ั่ง confirm เทานั้น) 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 12 มี.ค. 2561) ** 

 

ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนกัทองเทีย่วทราบกอนการเดินทาง 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี เดินทางเปนผูใหญ  3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให

นักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)       

 

อัตราคาบรกิารนีร้วมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส (น้ําหนักกระเปาเดินทาง ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน) 

คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 

คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป) 

คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 

คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบ ุ

เจาหนาที่ไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบ ุ

คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) (คิดเปน 6 วัน รวมเทากับ 30 USD) 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน (คิดเปน 7  วัน รวมเทากับ  21 USD) 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม วาว ตุรกี 8 วัน (โปรโมชั่น) 
การชําระเงิน งวดที่1: สํารองที่นั่งมัดจําทานละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 

งวดที่2: ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

*** เมื่อทานชําระมัดจําแลว ไมสามารถคืนเงินมัดจําไดทุกกรณี *** 

 

 



 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 25 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 4,000 บาท  

ในกรณีที่มีผูเดินทาง 16-24 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 3,000 บาท  
 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน 

ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอน

เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

มาแลว  หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสี

เลือดหมู 
 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสายการบินเทานั้น

(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง

เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได 

(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long Leg นั้นขึ้นอยู

กับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ชวงระยะเวลาที่กําลังเช็คอินเทานั้น 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร

นั้นๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิกบริษัท

ฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 

 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู

กับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมได

หองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 



 
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ

ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว Single, หองคู 

Twin/Double หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อของและ

ระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทานั้น ไม

สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตน 

กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีก

ครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอม

ที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องไดและหาม

มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการบินที่

ทานไมอาจปฏเิสธไดหาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง 

( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 


