
 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง     สวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล-เมืองเนฟเชียร-์เมืองคัปปาโดเกีย 
 

06.00 น. พบกันที่ เคานเ์ตอร์เช็คอิน สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน์ TK  เจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้เคร่ือง 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 59  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  

15.50 น. เดนิทางถึง กรงุอิสตนับลู (น าท่านเปลีย่นเที่ยวบินภายในประเทศ) 

17.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเนฟเชียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2008  

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  

18.40 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศลุกากรแลว้ น าท่าน

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที่พกัที่ เมืองคปัปาโดเกีย 

พกัคา้งคืน ท่ี    AVRASYA HOTEL 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

 



วนัท่ีสองของการเดินทาง    เมืองคัปปาโดเกีย 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข้ึ์นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บริเวณลอ๊บบี้ของโรงแรม (ทวัรน์ัง่

บอลลนน้ีไม่ไดร้วมอย ู่ในค่าทวัร ์ค่าข้ึนบอลลนูประมาณท่านละ 230USD ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด 

และ 240USD ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลนู รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณใ์หมท่ี่ไมค่วรพลาด 

 (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข้ึ์นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี UNDERGROUND CITY OF DERINKUYU OR KAYMAKLI  เกิดจากการขดุเจาะ

พื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศัตรนูครใตด้ินไคมคัลีมีชัน้ล่างที่ลึกที่สดุลึกถึง 85 

เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้มีครบเคร่ืองทกุอย่างทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้     หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉกุเฉิน ฯลฯ จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม ชมกรรมวิธีการผลติพรมที่มี

คณุภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกที่ส าคญัอีกของตรุกี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ GOREME OPEN AIR MUSEUM ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้ง

โบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์าร์

บารา ST. BARBAR CHURCH โบสถม์งักร SNAKE CHURCH และ โบสถแ์อปเป้ิล APPLE CHURCH ใหท้่าน

ไดถ้่ายรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านชม เมืองคปัปาโดเกีย CAPPADOCIA ดินแดนที่มภีมูิ

ประเทศอนันา่อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหิน และเสารปูทรงตา่ง ๆ ที่งดงาม คปัปาโด

เกีย CAPPADOCIA เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่าร ุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดน

มา้พนัธ ุดี์ ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเออซิเยส และ ภเูขาไฟฮาซาน 

เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็น

แผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภเูขาไฟไปเร่ือย ๆ นบั

แสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตานา่พิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรปู แท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม 

โดม และอีกสารพดัรปูทรง ดปูระหนึ่งดินแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ใน

ปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม

แห่งแรกของตรุกี จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซ้ือสินคา้

และของที่ระลกึไดต้ามอธัยาศัย  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” BELLY DANCE ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตรุกี 

พกัคา้งคืน ท่ี    AVRASYA HOTEL 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีสามของการเดินทาง   เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนยา่-เมืองอิสปาตาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า KONYA (ระยะทาง 224 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  เป็นเมืองที่ 

นิยมใชเ้ป็นจดุพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจกุเติรก์ ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่ง

แรกของชาวเตริก์ในตรุกี หรือที่ยคุนัน้เรียก อนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่น า้ของประเทศ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา MEVLANA MUSEUM เดิมเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอิสลามใชส้ าหรับท า

สมาธิ WHIRLING DERVISHES โดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ก่อนไปท าการหมนุตอ้งอดอาหาร 

มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมนุได ้ผูท้ี่มสีมาธิมากตวัจะลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่ ก่อตัง้ 

โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รมูี่ ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลา

นา เจลาเลดดิน รมีู MEVLANA CELALEDDIN RUMI ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน 

ภายในประดับประดาฝาผนงัแบบมสุลิม โดยใชส้ีมากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยังเป็นสสุานส าหรับ



ผูต้ิดตาม สานศิุษย ์บิดา และบตุรของเมฟลาดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซปารต์า้ 

ISPARTA (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองที่อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยพืช

พรรณธรรมชาต ิจะมฤีดกูาลของลาเวนเดอร,์ กหุลาบ, สตอเบอรร่ี์ และผมผลไมอ้ื่น ๆ อีกมากมาย ใหท้่านไดม้า

สมัผสั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    BARIDA HOTEL 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   เมืองอิสปาตาร-์เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ไรส่ตอเบอรี่ STRAWBERRY GARDEN ใหท่้านไดเ้ก็บผลสตอเบอรี่ สดๆ รบัประทานสด 

ๆ จากไรไ่ดเ้ลย ไรส่ตอเบอรี่ท่ีเมืองอิซปารต์า้แห่งน้ีมีบรรยากาศท่ีสดุแสนจะโรแมนติก สามารถมอง

เห็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของขนุเขาธรรมชาติแบบ 360 องศา มาสดูอากาศบริสทุธ์ิใหเ้ต็มปอด และ

รบัประทานสตอรเบอรร์ี่ท่ีปลอดสารพิษ รสชาติหวานและปลอดภยัจากสารพิษ ช่วงฤดกูาลเก็บสต

อเบอรี่ของเมืองอิสปารต์า้แห่งน้ี จะเริ่มออกผลตัง้แต่ช่วง ปลายเดือน มิถนุายน ไปจนถึงปลายเดือน 

พฤศจิกายน ของทกุปี และภายในหน่ึงปีจะมีเพียงช่วงเดียวเท่านัน้ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทาง

สู่ เมืองปามคุคาเล่ PAMUKKALE เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก  ท่านชม

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามคุคาเล่ PAMUKKALE   ค าว่า “ปามคุคาเล่” ในภาษาตรุกี 

หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” PAMUK หมายถึง ปยุฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท เป็นน า้ตกหินปูนสี

ขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใตด้ินที่มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มแีร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ 

ผสมอยู่ในปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้

ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตวัแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กันไปตามภมูิประเทศเกิด

เป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให ้ปา

มคุคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี 

ค.ศ. 1988  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน า้ เป็นรปูร่างคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแช่แข็ง ถา้มองดจูะด ู

เหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรปูร่างต่าง ๆ 

อย่างมหัศจรรย์ น า้แร่นี้มีอณุหภมูิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม 

เพราะเชือ่ว่ามคีณุสมบตัใินการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่ว่าน า้พรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    PAM THERMAL HOTEL 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  เมืองปามคุคาเล่-เมืองอฟฟิซสุ-เมืองอิซเมียร-์กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY (ระยะทา3 188 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านเยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นที่สดุทา้ยที่

พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนมใ์นบา้งหลงันี้ ถกูคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ  

แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยาย

สถานที่ไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชวีิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้น

หลงันี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้นพระแม่มารีไดร้ับการบรูณะเป็นบา้นอิฐชัน้เดียว ภายในมีรปูป้ันของ

พระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท์ี่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน า้สาม

ก๊อก ที่ มีความเช่ือว่าเป็นกอ๊กน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเรื่อง สขุภาพ ความร า่รวย และ

ความรกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมคีวามเชือ่ว่าหากตอ้งการใหส้ิง่ที่ปรารถนาเป็นความจริงให้

เขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ CITY OF EPHESUS อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

อาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คือ ห้องสมดุของเซลซสุ LIBRARY OF 

CELSUS และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน TEMPLE OF HADRIAN สรา้งขึน้ถวาย

แด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่

สิ่งก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในนครเอฟฟิซสุ คือ โรงละคร GREAT THEATRE ซ่ึงสรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่

เขาใหเ้ป็นที่นัง่ สามารถจคุนไดถ้ึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สรา้งสมัยกรีก

โบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  จากนั้น น าท่านช้อปป้ิง ณ ศนูย์ผลิตเส้ือหนัง

คณุภาพสงู ซ่ึงตรุกีเป็นประเทศที่ผลิตหนงัที่มคีณุภาพที่สดุ อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี 

เชน่ VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS  อิสระใหท้่านเลอืกซ้ือสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินอิซเมียร ์

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2335 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  

21.30 น. เดนิทางถึง สนามบิน กรงุอิสตนับลู น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั  

  พกัคา้งคืน ท่ี  GONEN YENIBOSNA HOTEL 5*  หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัท่ีหกของการเดินทาง     กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม HIPPODROME หรือ สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ่ึ์งเหลอืแค่สว่นปลายท่ียาว 20 

เมตร แต่กระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดมูาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรปูภายนอก สเุหรา่สีน ้าเงิน BLUE MOSQUE ที่มาของชื่อสเุหร่าสีน า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสีน า้เงนิ

ในการตกแตง่ภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ     คารเ์นชัน่ ทิวลปิ เอกลกัษณเ์ดน่อีกอย่าง

แตอ่ยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด MINARET 6 หอ เท่ากบัสเุหร่าท่ีนคร

เมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ึงเป็น    1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนต์

โซเฟีย MOSQUE OF HAGIA SOPHIA ปัจจบุันเป็นที่ประชมุสวดมนตข์องชาวมสุลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็น

โบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค า้ที่สลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงค์

เก็บน ้าเยเรบาตนั YEREBATAN SARNICI สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนยีน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บ

น า้ส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรงุ อิสตนับลูถกูขา้ศึกปิดลอ้มเมอืง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ DOLMABAHCE PALACE เป็นพระราชวงัที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญ

อย่างสงูสดุทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดิออตโตมัน ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะ

ผสมผสานของยโุรปและตะวันออกที่ไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม และไมค่ านงึถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิน้ 

ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั 

BOSPHORUS ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจียระไน 

และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต SPICE 

MARKET หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชา

หรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุกี อย่าง แอปปลคิอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชโิอ ฯลฯ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

  พกัคา้งคืน ท่ี  GONEN YENIBOSNA HOTEL 5*  หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

 

 

 



วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ TOPKAPI PALACE สร้างขึ้นในสมัยสลุต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็น

พิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งที่โดง่ดงัและเป็นที่สนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงั

อันเป็นที่เก็บสมบัต ิและวัตถลุ า้ค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 

86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ี่ส าคญั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั CRUISE ALONG THE BOSPHORUS ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่

และสองฝัง่มคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ท่ีเป็นเสน้แบ่งระหว่างยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด า 

THE BLACK SEA เขา้กับ ทะเลมารม์ารา่ SEA OF MARMARA มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์

ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศ

ตรุกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ จากนัน้ออกเดินทางส ู่สนามบินเตรียมตวั

เดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพมหานคร 

17.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 58 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

07.30 น. เดนิทางถึง สนามบิน สวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** END OF SERVICE *** 

 

ราคา 37,900.- บาท 

กนัยายน 07-14 / 14-21 / 21-28 / 28 ก.ย.-05 ต.ค. 

------------------ 

ราคา 38,900.- บาท 

ตลุาคม 05-12 / 06-13 / 07-14 / 12-19 / 13-20 

 14-21 / 16-23 / 17-24 / 18-25 

 

• เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาส าหรบัเด็ก 

• เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ 

• ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมเงินอีกท่านละ 8,000.- บาท 

• **ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการ

บินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 27 มิ.ย. 2562) ** 

• ชัน้ธรุกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เริ่มตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ี

นัง่ CONFIRM เท่านัน้) 

 

 

 

 



ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที่ยวมากกว่า 

• กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเที่ยวไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ส าหรับชัน้ท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

• กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง HAND CARRY (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

• ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้นกัท่องเที่ยว สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลนส์  

• (น ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่าน) 

• ค่าภาษสีนามบิน, ค่าภาษนี า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษปีระเทศตรุกี 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอายเุกิน 85 ปี) 

• ค่าที่พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทกุมือ้ที่ระบใุนโปรแกรม, น า้ดืม่บริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

• ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-สง่ ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งตามโปรแกรมระบ ุ

• เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวมถึง 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ ค่าแฟกซ,์ เคร่ืองดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ไมไ่ดร้ะบุ 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ากบั 35 USD) 

• ค่าทิปหัวหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม สตอเบอรี ่ซีซนั ตรุก ี8 วนั 

การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ารองท่ีนัง่มดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดท่ี2: ช าระสว่นท่ีเหลือทัง้หมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

*** เม่ือท่านช าระมดัจ าแลว้ ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อบุัติเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ท่านไมส่ามารถที่จะเรียกรอ้งเงนิคืน ใน

กรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสทิธิ์ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถกูปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงนิค่าทัวรท์ี่ช  าระมาแลว้  

หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนเีขา้เมอืง  



▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไมร่ับผดิชอบ หากท่านถกู

ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนิกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลือด

หม ู

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

สว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที่ยกเลิก

การเดนิทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้(ในกรณีที่ตัว๋

เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเูก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรน์ัน้ๆ

ยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนกังานแลว้ทัวรน์ัน้ยกเลิกบริษัทฯไม่

สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(TWIN/DOUBLE) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE 

ROOM) ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกันซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล 

▪ โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า (ไม่ใช่ถ ้าจรงิ) เพียงแต่ตกแต่งใหเ้หมือนกบัถ ้าท่ีอย ูใ่นเมืองใตดิ้นใหม้ากท่ีสดุ  

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบท่ีมอีณุหภมูติ า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะใหบ้ริการในชว่ง

ฤดรูอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ กรณุางดน าของมีคมทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ 

กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถทุี่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น า้หอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง

โดยจะอนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถงุใสพรอ้มที่จะ

ส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึน้เคร่ืองไดแ้ละหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

▪ รายการทัวรท์ี่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานไดท้ั้งนี้ขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบินบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับภาระค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

 


