
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง        เดอืน พฤศจกิำยน-ธนัวำคม 2562 
รำคำ 34,900.- บำท  
พฤศจกิำยน 17-24 พ.ย. 62  
 
รำคำ 35,900.- บำท  
ธนัวำคม 01-08 ธ.ค. 62  / 05-12 ธ.ค. 62  / 07-14 ธ.ค. 62 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู-เมอืงบูรซ์ำ่ร ์

06.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U ประตู 9 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 59  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.25 ช ัว่โมง) 

15.50 น. เดนิทำงถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย

แลว้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบูรซ์ำร ์Bursa (ระยะทาง 167 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตาราง

กโิลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน มีความส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของ

ประเทศ และเมืองนี้ยังมีชือ่เสียงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ ประมาณ 70 

เปอรเ์ซ็นต ์เพื่อน าไปทอเป็นพรม ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโต

มัน ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1326-1362 และจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดเินร ์ที่อยู่ทางดา้นเหนือ

ของกรุงคอนสแตนตโินเปิล 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Almira Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     เมอืงบูรซ์ำ่ร-์เมอืงชำนคัคำเล-่เมอืงอซิเมยีร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขา้มเดินทางสู่ เมืองชำนคัคำเล่ Canakkale (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่า จากนัน้ชม มำ้ไมแ้หง่กรุงทรอย Wooden 

Horse of Troy อันโด่งดัง ซึง่เป็นหนึง่ในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน้ เป็นมา้ตัว
เดยีวกันกับที่ใชแ้สดงภาพยนตรอั์นโด่งเรือ่ง Troy  น ามาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทรอย เพื่อให ้

นักทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยภาพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 313 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์และภูมปิระเทศอันสวยงาม 

ผา่นหมูบ่า้นเล็กทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และท าปศสุตัวเ์สยีเป็นสว่นใหญ ่

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่Kaya Izmir Hotel  5* หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-เมอืงปำมคุคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นคร

เอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแห่งคอื วหิำร

แหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโด

เด่นของวหิารแห่งนี้คอือยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกันที่สิง่กอ่สรา้งที่มขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็น

ที่น่ัง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรีก

โบราณ ไดเ้วลาพอสมควร   น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตุรกีเป็น

ประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยังผลิตเสื้อหนังส่งใหกั้บแบรนด์ดังในอติาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน ้าพุ

เกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง

และน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอืปยุฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้

จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่มเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา



โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชื่อว่าน ้ าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได  ้ค าว่า “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปรำสำทปยุฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปูน

สขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แค

ลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปรมิาณที่สูง ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ ที่ตั ้งอยู่ห่าง

ออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็น

แอ่ง เป็นชัน้ ลดหล่ันกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตา

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำก

องคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนของตรุก ี 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงปำมคุคำเล-่เมอืงคอนยำ่-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)     

เป็นเมืองที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก

เตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้า

ของประเทศ ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพกับ Caravansarine เป็นสถานที่พักแรมของ

พวกพ่อคา้ในสมัยอดตีกาลทีใ่ชเ้ป็นทีพ่ักแรม 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

น าท่านออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia นัน้น าท่านชม นครใตด้นิไคมคัล ี

Underground City เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตร ู

เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง 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 หรอืเทยีบเทำ่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้        

!! หมำยเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-กรงุอสิตนับลู 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้ของ

โรงแรม(ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์คำ่ขึน้บอลลูนประมำณทำ่นละ 230USD       

ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

(ส ำหรบัทำ่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่

เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บำร์บำรำ St. Barbar Church โบสถ์มงักร 

Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงำนทอพรม อสิระกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ดนิแดนที่มีภูมปิระเทศอันน่า

อัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ดงาม คปัปำโด

เกยี Cappadocia  เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) 

แปลวา่ “ดนิแดนมำ้พนัธุด์”ี ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขา

ไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่าน

จ านวนมหาศาลกระจายท่ัวบรเิวณ จนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน 

แดด และหมิะกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปีจนเกดิเป็นภูมปิระเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัด

รูปทรงดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพื้นที่เรยีกขานกันว่า “ปล่องไฟนำงฟ้ำ” ในปี

ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละ

วฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ีแวะชม โรงงำนเพชร และโรงงำนเซรำมคิ อสิระกับการเลอืก

ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเนฟเชยีร ์เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู 

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.15 ช ัว่โมง)  

22.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรงุอสิตนับลู น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  

  พกัคำ้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ึง่เหลอืแค่สว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าท่านชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหร่าสนี ้า

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสีน ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน

เมื่อถงึเวลาที่จะตอ้งท าพธิีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าท่าน

เดนิต่อไปชมสถานที่ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมีเสางามค ้าที่สลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง 

ทา่นสู ่อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจิัสตนิเนียน ในปี 

ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที ่กรุงอสิตันบูล ถูกขา้ศกึปิด

ลอ้มเมอืง ใหป้ระชาชนไดม้นี ้าใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปึ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็น

ทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึ

ดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ ไดเ้วลาพอสมควร น า

ท่านสู่ย่าน ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักที่สุดในมหานครอสิตันบูล และเป็น

จุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวท่ัวโลก ตั ้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล ค าว่า  Taksim 

หมายถงึ กำรแบ่งแยก หรือ กำรกระจำย ซึง่มีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I 

สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอ่างเก็บน ้าในยุคของออตโตมันและเป็นจุดทีส่ายน ้าจากทางตอน

เหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนี้ค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึ

รูปแบบดนตรีพเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกีดว้ย ระหว่างที่เราเดนิเพลนิบางช่วงเวลาจะมี

รถรางสแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงต่างบนราง

ไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่

และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ 

Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมายใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้พลดิเพลนิได ้

ตลอดเวลา 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

พกัคำ้งคนื ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5*หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนของตรุก ี     

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล-กรุงเทพมหำนคร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึความเจรญิอยา่งสงูสุดทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และ
ไม่ค านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่

อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และ
ฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน น าท่านสู ่

ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อัน
เลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบ

ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหนา้ที่เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และ

เอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอส

ฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง
รายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง

กลับสู ่กรุงเทพมหานคร 



18.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 58 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง) 

วนัแปดของกำรเดนิทำง     กรุงเทพมหำนคร 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง        เดอืน พฤศจกิำยน-ธนัวำคม 2562 
รำคำ 34,900.- บำท  
พฤศจกิำยน 17-24 พ.ย. 62  
 
รำคำ 35,900.- บำท  
ธนัวำคม 01-08 ธ.ค. 62  / 05-12 ธ.ค. 62  / 07-14 ธ.ค. 62 
 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 8,000.- บำท 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  98,000.- บำท (รำคำสำมำรถยนืยนัได้

ก็ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็น

จรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่12 ก.ย. 2562) ** 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

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

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

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

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

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 

 

ค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 35 

USD) 

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

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ตรุก ีทรอย 8 วนั (โปรโมช ัน่) 

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

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด  ภำยใน 45 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 



 

หมำยเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น ตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000 บำท  

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 16-24 ทำ่น ตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 3,000 บำท  
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คนืเงนิค่าทัวร์ที่
ทา่นช าระมาแลว้  หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ

Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
▪ ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีปั่ญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg นั้นขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ช่วงระยะเวลาที่ก าลังเช็คอนิ

เทา่นัน้ 
▪ ท่านที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่ เกี่ยวขอ้งกับตั๋ วเครื่องบิน

ภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง
Triple Room ขึน้อยูกั่บขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้
▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
▪ ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
Single, หอ้งคู ่Twin/Double หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้ 

▪ มำตรฐำนของโรงแรมในประเทศตุรกนี ัน้ อำจจะมคีวำมแตกต่ำงกบัมำตรฐำนระดบัสำกล และใน
โปรแกรมทีร่ะบุชือ่ของและระดบัมำตรฐำนของโรงแรมน ัน้จะเป็นกำรรบัรองมำตรฐำนระดบัดำวของ

หนว่ยงำนกำรทอ่งเทีย่วของประเทศตรุกเีทำ่น ัน้ ไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสำกลได ้

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ (ICAO) 
▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบินจงึสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคือ 20-23กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก
เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 



▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง 

( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 


