
 

 

 

 

 

 
 
 
 

บินตรงสูต่รุกี โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร  ์| อิสตนับูล | คซูาดาส ึ| ปามคุคาเล 
คปัปาโดเกีย | สเุหรา่สนี ํา้เงิน | พระราชวงัโดลมาบาเช | ลอ่งเรอืบอลฟอรสั 

** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทิวลิป จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ** 

  
  
  

 

  

 

 

 

WONDROUS TURKEY  

ตุรก ี8 วัน 5 คนื (บนิภายใน 2 ขา) 
เดนิทาง มนีาคม –มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 38,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับูล – อิชเมียร ์– บา้นพระแม่มาร ี– เอเฟซุส – คซูาดาส ึ

วนัท่ี 3. คซูาดาส ึ– ปามคุคาเล – เฮียราโพลสิ 

วนัท่ี 4. ปามคุคาเล – คอนยา – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 5. คปัปาโดเกีย – นครใตดิ้น – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – อิสตนับูล 

วนัท่ี 6. ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลปิ (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายน - สเุหรา่สนี ํา้เงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               

วนัท่ี 7. พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรสั – พระราชวงัทอปกาปี – ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– สนามบิน 

วนัท่ี 8. อิสตนับูล - กรุงเทพฯ 

 



วันที ่1 กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคา รผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของ

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวก 
23.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 69 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 23.00 น. และถึงอิสตนับูล  เวลา 
05.20 น. **   
 

วันที ่2 อิสตันบูล – อิชเมียร ์– บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้นาํคณะเดินทางสู ่

อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ 
08.00 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอิชเมียร ์(Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2312 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง ดว้ยเท่ียวบินท่ี TK2310 เวลา 07.00 น. 
และถึงอิชเมียร ์เวลา 08.20 น. **   

09.25 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร ์นาํทา่นเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโ ตเลยี
หา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่นํา้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรกีท่ีมี
ความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นคร
บนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการปอ้งกนัเมืองของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกั
เลอืกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ี เติบโต
รุง่เรอืงอยูบ่นท่ีราบเบือ้งลา่งที่รายลอ้มปอ้มปราการเหลา่นี ้โดย เมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ี
วิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่งสาํหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่น
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ 

“มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย ” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหิน
อ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแหง่นีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตู
ทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแหง่ปัญญา เทพีแหง่คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลยีว
ฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจาํลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดีชาว
ออสเตรยีไดน้าํกลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดง
ตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสี



เสยีงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอ
นํา้ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทกุวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท่ี์
ออกเดินทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกีในปัจจุบนั น าท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์น
บา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอยา่งปาฏิหารยิโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรนี เอมเม อรชิ Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ นาํทา่นเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้นาํ Leather Fashion 

House ใหท้า่นไดอิ้สระเลอืกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 
ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND BELISH หรือเทียบเท่า     

  

วันที ่3 คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู ่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น าท่านเข้าชมปามุคคาเล  (Pamukkale) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตแุคลเซี่ยมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิด
เป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้นํา้ตก มีสขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึ่งนํา้แรท่ี่ไหลลงมาแตล่ะ
ชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและนา่อศัจรรย ์นํา้แรนี่มี้อุณหภมิูตัง้แตป่ ระมาณ  
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรอืนาํมาดื่ม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบติัในการรกัษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่
นํา้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบั นเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮีย
ราโพลสิ ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 
สาํคญัอ่ืนๆ 

 



กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบาํบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ู

เมเนสท่ี 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานท่ีแหง่นีมี้แผน่ดินไหว เกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค .ศ 
1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่นํา้ท่ีศกัสทิธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยูใ่นปามคุคาเล 
สถานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเท่า    

 

วันที ่4 
ปามุคคาเล – คอนยา – พพิธิภัณฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์
ระบ าหน้าท้อง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นออกนาํทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองคอนย า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูค

ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่สาํคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่น
ไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี    ระหวา่ง
ทางแวะ   ”คาราวานสไลน์ ”  น าท่านเข้าชมที่พักกองคาราวาน ในอดีตของสลุตา่นฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ตัง้อยูท่ี่หมู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตู
ทาํดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งนํา้ และหอ้งนอน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสาํนกัลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผู้
ชกัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริ สตใ์หเ้ปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดี
ระหวา่งกนั หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนันา่
อศัจรรยท่ี์เกิดจากลาวาภเูขาไฟ ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาติท่ีแปลกตาสวยงามยิ่งนกั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือช่ือที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AVRAYSA หรือเทียบเท่า     
 

วันที ่5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง – อิสตันบูล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 
05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน



ประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ต่อ 1 
ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงคกั์บหัวหน้าทัวรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
ในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่าน้ัน) ** 

 
นาํทา่นชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา
ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป 
พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมิูประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนา่อศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนได้
ช่ือวา่ “ดินแดนแหง่ปลอ่งนางฟา้ ”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี แลว้น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน  (Underground City Derinkuyu 

or Kaymakli) ซึ่งเป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้นพรอ้มสรรพ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง  (Goreme 

Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค .ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท่ี์
ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถํา้เป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจาก
ชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้นาํทา่นเขา้ ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) 

และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน 



   
20.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 2015 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง ดว้ยเท่ียวบินท่ี TK2021 เวลา 20.00 น. 
และถึงอิสตนับูล เวลา 21.35 น. **   

22.25 น. ถึงสนามบิน อิสตนับูล จากนัน้นาํทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUA หรือเทียบเท่า  

    

วันที ่6 
ฮิปโปโดรม – สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) ช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี 
- สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย – สไปซม์าเกต็                                               

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรยีกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สนี ํา้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์ 
** น าท่านเข้าชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนีจ้ะมี การจัด
แสดงดอกทิวลิปสีสันต่างๆ ดอกทิวลิปนีจ้ะบานเต็มที่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเท่าน้ัน ท าให้
เมืองอิสตันบูลมีความงดงามมาก และท่านสามารถถ่ายรูปเปนที่ระลึกได้ในช่วงเดือนนี ้** 
น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน   (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหง่
หนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ํา้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคย
เป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้



น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  (Mosque of Hagia Sophia) หรอืช่ือในปัจจุบนั พิพิธภณัฑฮ์าเยีย

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี่ยนเป็น
สเุหรา่ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลกยคุกลาง จุดเดน่อยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งที่ดีท่ีสดุของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

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

อุโมงคเ์ก็บนํา้ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับูล สามารถเก็บนํา้ไดม้ากถึง 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้
ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค์  มีเสากรกีตน้สงูใหญ่คํา้
เรยีงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซูา่ อิสระใหท้า่นถ่ายรูปและชมความงามใต้
ดินของอุโมงคเ์ก็บนํา้ขนาดใหญ่ จากนัน้เดินทางสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาด
เครื่องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึง
ผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUA หรือเทียบเท่า  

    
 



วันที ่7 
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปี –  
ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– สนามบิน 

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

แบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่นํา้หนกัถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้
เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จากนัน้นาํทา่น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่อง
แคบท่ีเช่ือมทะเลดาํ (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่  500 เมตร จนถึง  3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุ
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท่ี์
สาํคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไม่วา่จะ
เป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา
ทัง้สิน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปี  (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสลุตา่นแหง่

ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนั
ล ํา้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และ
เครื่องทรงของสลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได้
ทัง้หมด) เดินทางสู ่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซาร ์ (Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค .ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกวา่ 
2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แตท่องหยอง เครื่องประดบั 
พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ี
นิยมของนกัทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสนิคา้เอาไว้ คอ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก   ได้
เวลาอนัสมควร  นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินอิสตนับูล  

20.55 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 
** คณะเดินทาง ตัง้แต่วนัท่ี 24 มีนาคม 63 เป็นตน้ไป  ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ  เวลา 
09.50 น. **  
 

วันที ่8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 
09.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

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



ราคาแนะน าเพยีง 
WONDROUS TURKEY ตุรก ี8 วัน 5 คืน (บนิภายใน 2 ขา) 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํ เป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น   คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 20 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (30 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

 

 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร์  ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใช้ จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้น ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 


