
 
 

 

  

 

 

 

 
  

 
อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย | ปราสาทปยุฝา้ย  

คปัปาโดเกีย | คอนยา | ปามคุคาเล | เมืองโบราณเอเฟซุส | ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

** สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทวิลิป จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ** 
 

  
 

  

 

  

 

 

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพ  

วนัที่ 2. อิสตนับลู – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย - ไอวาลิค 
วนัที่ 3. ชานคัคาเล – คซูาดาส ึ–  เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแม่มารี  - โรงงานเครื่องหนงั – ปามคุคาเล 
วนัที่ 4. ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คาราวานซาไร 
วนัที่ 5. คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้ิน – โรงงานทอพรม – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัที่ 6. Optional บอลลนู – สนามบิน – อิสตนับลู 
วนัที่ 7. อิสตนับลู – สเุหรา่สีน  า้เงิน – ฮิปโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - สไปซม์ารเ์ก็ต 
วนัที่ 8. สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – จตัรุสัทกัษิม – สนามบิน  

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ    

 

THE BEST OF TURKEY (บินภายใน 1 ขา) 
ตุรกี 9 วัน 6 คืน 

ราคาแนะน าเพยีง 35,900.- 



 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบิน

เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 69  

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 14 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง 23.00 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 05.20 น. ** 
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – ไอวาลิค 
06.25 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า
ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตัง้แต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที่ 2 ไดส้รา้งป้อม
ปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 
เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหต้รุกีถอนตวัออกถอนตวัออก
จากสงครามโลก  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) มา้ไมท้ี่มีชื่อเสียงโด่งดงัมากที่สดุ

จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่องทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวธุยทุโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยันัน้ที่ชาวกรีกใช้
อบุายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตเูมืองทรอย 
ใหท้หารเขา้เมืองจนท าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศึกของ
นกัรบโบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GRAND MILANO หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 3 
ชานัคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเคร่ืองหนัง – 
บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เพื่อเยี่ยมชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณแ์ละ
มั่งคั่ งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมุดแห่งนี ้มี
ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง



 

คณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคน์ีเ้ป็นของจ าลอง ส่วนของ
จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละคร
โบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที่นั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และ
มีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน ้าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้หลังจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน า Leather 

Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เสือ้หนัง ตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมา

อาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี  ้ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอ
รีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองปามคุคาเล เมือง
ประวติัศาสตรข์องตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทยีบเท่า 

 
 
 



 

วันที่ 4 
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – 
พพิธิภัณฑเ์มฟลานา – คาราวานซาไร  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่

รอ้นที่มีแร่ธาตแุคลเซี่ยมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ย
กบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและ
น่าอศัจรรย ์น า้แร่นีม้ีอณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบติัในการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจบุนั
เมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็น
สถานที่บ  าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่  1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานที่แห่งนี ้มี
แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ. 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้
ท่ีศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน า้โรมัน 
โบสถส์มยัไบแซนไทน ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์มฟลา

นา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่ง



 

เชื่อกันว่า ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใ์ห้
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกอง
คาราวานซาไร (Caravansarai) จดุพกัขบวนสินคา้โบราณในสมยัจกัรวรรดอิอตโตมนัในอดีต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม OZKAYMAK PARK หรือเทยีบเท่า     

 

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – ชมระบ าหน้าท้อง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึ่งเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช้ื่อ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเขา้ชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกราน

ของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตดิ้นพรอ้มสรรพ  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตรุกีอนัลือชื่อที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MUSTAFA หรือเทยีบเท่า  

    

วันที่ 6 Optional บอลลูน – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง – สนามบนิ – อิสตันบูล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้
บอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจง้ความ
จ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเท่านัน้) **  
น าคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการ



 

เผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ
อ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดีของประเทศตุรกี เดินทาสู่โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินคา้พืน้เมืองที่มีคณุภาพและชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ไดต้าม
อธัยาศยั 

17.00 น. น าทางเดินทางสูส่นามบินเคยเ์ซอร่ี โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์
20.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK2015 

** คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 63 ออกเดินทางดว้ยเที่ยวบินที่ TK2021 เวลา 20.00 น. และถึงอิส
ตนับลู เวลา 21.35 น. ** 

22.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     

 
 
 
 
 



 

วันที่ 7 
อิสตันบูล – สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย - สไปซ์
มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล 

เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี เดินทางสู่จัตุ รัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed 

Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้
และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงนิ  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ ทาง
ศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้าน
ใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้
เวลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเขา้ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจบุนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออรโ์ธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์
น าท่านแวะตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้น
ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชื่อของตรุกี อย่าง แอปริคอท 



 

หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     

 

วันที่ 8 
สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือ
ช่องแคบบอสฟอรัส – Taksim Square – สนามบนิ   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ะมีการจัดแสดงดอกทิว

ลิปสีสนัต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนีจ้ะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านัน้ ท าใหเ้มืองอิสตนับูลมี
ความงดงามมากในช่วงนี ้จะมีสีสนัสลบักนัตามสายพนัธต่์างๆ ของดอกทิวลิป ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นที่
ระลึกไดเ้ต็มที่ในช่วงนี ้จากนัน้น าท่านเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุต่านอบัดลุ
เมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุ่มสรา้งคิดเป็น
เงินในปัจจุบนัถึงประมาณพนัลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงั
ยโุรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 



 
บ่าย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์

มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิน้  ประมาณ  32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ 
ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี่ส  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งสิน้ หลังจากนั้นน าท่านเดินชม Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอิส
ตนับลูที่ไดค้รกึครืน้ไปดว้ยรา้นรวงต่างๆมากมาย 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 64 
** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2563 ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ 09.50 น. ** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ    
10.15 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพียง 
THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์(TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

08 – 16 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 12,605.- 4,900.- 

22 – 30 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 12,605.- 4,900.- 

14 – 22 เม.ย. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,365.- 5,900.- 

27 เม.ย.-05 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,365.- 5,900.- 

09 – 17 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,365.- 5,900.- 



 
08 – 16 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,365.- 5,900.- 

15 – 23 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,365.- 5,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขอ

อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 



 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  



 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง

ของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว เ  
7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

 
 
 
 
 
 


