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บนิตรงสู่ตรุกี โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร ์| อิสตนับลู | คซูาดาส ึ| ปามคุคาเล 
คปัปาโดเกีย | สเุหรา่สีน า้เงิน | พระราชวงัโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรสั 

** สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทวิลิป จัดแสดงในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ** 

  
  
  

 

  

 

 

 

 

WONDROUS TURKEY  

ตุรกี 8 วัน 5 คืน (บนิภายใน 2 ขา) 
เดนิทาง มีนาคม –มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 38,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – อิชเมียร ์– บา้นพระแมม่ารี – เอเฟซุส – คซูาดาสึ 

วนัท่ี 3. คซูาดาส ึ– ปามคุคาเล – เฮียราโพลิส 

วนัท่ี 4. ปามคุคาเล – คอนยา – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 5. คปัปาโดเกีย – นครใตด้นิ – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – อิสตนับลู 

วนัท่ี 6. ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายน - สเุหรา่สีน า้เงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               

วนัท่ี 7. พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรือบอสฟอรสั – พระราชวงัทอปกาปี – ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– สนามบนิ 

วนัท่ี 8. อิสตนับลู - กรุงเทพฯ 
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วันที ่
1 

กรุงเทพฯ 

20.30 
น. 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร ์U ของสายการบินเตอรก์ิช 

แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.30 
น. 

ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 69 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.00 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 05.20 น. **   
 

วันที ่
2 

อิสตันบูล – อิชเมียร ์– บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ 

06.25 
น. 

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ อาคารผูโ้ดยสารใน
ประเทศ 

08.00 
น. 

ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองอิชเมียร ์(Izmir) โดยเท่ียวบนิ TK 2312 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี TK2310 เวลา 07.00 น. และถึงอิชเมียร ์เวลา 
08.20 น. **   

09.25 
น. 

ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร ์น  าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียน
ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก  ซึ่งมีสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการปอ้งกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและ
โรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ 
ท่ีเติบโตรุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่านี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพ
เจา้ สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่งส าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ใน
สว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมั่งคั่งท่ีสุด ถนนทุกสายปดูว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus) หอ้งสมดุแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพี
แห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรียไดน้  ากลับไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ย
ท่ีนั่งชมไล่ระดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบ
โรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ 
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(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตรุกีในปัจจบุนั 
น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์
ในบ้านหลังนี ้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้ 
เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก GRAND BELISH หรือเทยีบเท่า     

  

วันที ่
3 

คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮยีราโพลิส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น าท่านเข้าชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton 

Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาว
คลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึ่งน า้แรท่ี่ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศั จรรย ์
น า้แรนี่มี้อณุหภูมิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัใินการ
รกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน า้พรุอ้นสามารถ
รกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบนัเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1แห่งแพรก์า
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มมุ ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของ
เฮียราโพลิสเป็นบอ่น า้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั 
โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก PAM THERMAL หรือเทยีบเท่า    

 

วันที ่
4 

ปามุคคาเล – คอนยา – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 

รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี    ระหว่างทางแวะ  ”คาราวานสไลน”์  น าท่านเข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีต
ของสลุต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่ท่ีหมู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 
13 ประตทู าดว้ยหินออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน า้ และหอ้งนอน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ

ลาเลคดนิ รูบี ซึ่งเช่ือกนัว่า ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปล่ียน
มานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย
(Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยท่ี์เกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาติท่ี
แปลกตาสวยงามยิ่งนกั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก AVRAYSA หรือเทยีบเท่า     

วันที ่
5 

คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจ้ง – อิสตันบูล 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น. ชมความ

งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงคกั์บหัวหน้า
ทัวรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพยีงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่าน้ัน) ** 
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น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมา
ปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน 
มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตา
และน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แล้วน าท่านเข้าชมนครใต้ดิน  (Underground City Derinkuyu or 

Kaymakli) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทัง้ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตด้ิน
พรอ้มสรรพ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) 

ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวครสิตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวน
มากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชม
โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่น
เลือกซือ้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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20.40 
น. 

ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 2015 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางดว้ยเท่ียวบินท่ี TK2021 เวลา 20.00 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 
21.35 น. **   

22.25 
น. 

ถึงสนามบนิ อิสตนับลู จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก QUA หรือเทยีบเท่า  
    

วันที ่
6 

ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี - สุเหร่าสีน ้า
เงิน – ฮาเยยีโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่

หนา้สเุหรา่สีน า้เงิน เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์ 
** น าท่านเข้าชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกทิวลิปสีสัน
ต่างๆ ดอกทิวลิปนี้จะบานเต็มที่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเท่าน้ัน ท าให้เมืองอิสตันบูลมีความงดงามมาก และ
ท่านสามารถถ่ายรูปเปนทีร่ะลึกได้ในช่วงเดอืนนี ้** 
น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจาก
กระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน   และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน ์โดย
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สุลต่านอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธ
ดอกส ์ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมอ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงคเ์ก็บน า้ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับลู สามารถเก็บน า้ไดม้ากถึง 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร 
ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มีเสากรีกตน้สงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเดน่มากคือ เสาเมดู
ซ่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้ินของอุโมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญ่ จากนัน้เดินทางสู่ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice 

Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก QUA หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่
7 

พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปี –  
ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกับ

แบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea 

of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรป
และสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่งในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือ
บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบนั

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบตัิอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบั
มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของสลุต่านฯลฯ  (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางส่วน 
อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเข้าชมไดท้ั้งหมด) เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์

บาซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสุลต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 2 
แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แตท่องหยอง เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั 
กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงตัง้
ราคาสินคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก   ไดเ้วลาอนัสมควร  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอิสตนับลู  

20.55 
น. 

ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่TK 64 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.50 น. **  
 

วันที ่
8 

อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 

09.50 
น. 

คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

******************************************************************************************************************************************************* 
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ราคาแนะน าเพียง 
WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน (บนิภายใน 2 ขา) 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

01 – 08 มี.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 12,830.- 4,900.- 

18 – 25 มี.ค.  63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 12,580.- 4,900.- 

24 – 31 มี.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 12,830.- 4,900.- 

02 – 09 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 15,830.- 5,900.- 

16 – 23 เม.ย. 63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 14,830.- 5,900.- 

26 เม.ย.–03 พ.ค.63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 14,830.- 5,900.- 

13 – 20 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

20 – 27 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

10 – 17 มิ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

17 – 24 มิ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,580.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 



 

  10   WONDROUS TURKEY ตรุกี 8 DAYS 5 NIGHTS  BY TK                                                          [GQ3ADB-TK002] 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (30 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลารส์หรฐั) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 


