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HILIGHT 

 เดนิทางสบายๆ บนิตรงสู่ตุรกโีดยสาย

การบนิแหง่ชาตเิตอรก์ซิ แอรไ์ลน ์

 ชมดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปีท ัง้ยุโรป 

และ เอเชยี 
 เทีย่วครบ ระบุเขา้ชมสถานทีส่ าคญั

ทา งป ระ ว ัต ิศ า สตร์ ช ัด เ จ นแ ล ะ
ครบถว้น 

 ชมความยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรไบ

แซนไทนแ์ละออตโตมนัในอดตี 
 (Option) ขึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปั

ปาโดเกยี (Cappadocia) 

เพือ่ชื่นชมดนิแดนทีม่ ีภูมปิระเทศอนั

นา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟ 

 

 

 

 

         

 

 

FANTASTIC TURKEY 

ตรกุ ี9 วนั 7 คนื  

และบนิภายใน 2 ขา  

 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK) 

เดนิทาง : สงิหาคม – ตลุาคม 2562 

ราคาเพยีง 38,800.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  10-18 ก.ย. 62 38,800.- 

วนัที ่  02-10 ต.ค. 62 38,800.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่   โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู – อชิเมยีร ์ ✈ ✈ ✈ 
KAYA IZMIR 

THERMAL  
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – เมอืงโบราณเอ

เฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี- คูซาดาซ ึ O O  O 
GRAND 
BELISH 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เฮยีราโพลสิ – ปราสาทปยุฝ้าย - ปามุคคาเล O O  O 
PAM 

THERMAL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คอนยา่ - คาราวานสไลน ์พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  
คปัปาโดเกยี – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง O O  O 

AVRASYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 Optional Tour  - นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้  O O  O 
AVRASYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 Optional Tour  – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– อสิตนับลู O O ✈ 
GONEN 

YENIBOSNA 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
ฮปิโปโดม– สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย –  
สไปซม์าเก็ต                                               O O  O 

GONEN 
YENIBOSNA 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรสั – 
พระราชวงัทอปกาปึ – ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์– 
สนามบนิ 

O O ✈ 
 

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ – อสิตนับูล – อชิเมยีร ์

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 

เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK 59 

15.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้

น าคณะเดนิทางสู ่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ 

18.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2334 

** คณะเดนิทางวนัที ่02-10 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง โดยเที่ยวบนิ TK 2336 เวลา 19.00 

น. และถงึเมอืงอชิเมยีร ์เวลา 20.20 น. ** 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม KAYA IZMIR THERMAL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2 เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี

– คซูาดาซ ึ

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก

ทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรีก

ทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วหิารอะโครโป

ลสิ (Acropolis)  นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรีก

และโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกที่สูง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผา

ชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เตบิโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่

รายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื้นที่วหิารบูชา

เทพเจา้ สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพื้นที่ใชง้านต่างส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สูง

เท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิเขา้ชมเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิง่ใหญ่และงดงาม

จนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซยี” เมืองโบราณที่สมบูรณ์

และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 

องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก ่เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคณุธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และ

เทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง้ 4 องคน้ี์เป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดี

ชาวออสเตรยีไดน้ ากลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่ทีพ่พิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรง

ละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอันดับ

สามของโรงละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป 

ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้ง
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อาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าให ้

เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี  น าท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มาร  ี(House of Virgin 

Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ี ถูก

คน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 

Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเยีย่มชมโรงงานหนัง

ชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ เสือ้หนังคุณภาพด ีพรอ้ม

แบบดไีซนท์ีท่ันสมัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม GRAND BELISH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เฮยีราโพลสิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น าท่านเขา้ชมปามุคคาเล ่

(Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มีแร่

ธาตแุคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น ้าตก มีสี

ขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็น

รูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ใน

อดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมืองเฮยีราโพลสิลอ้ม

รอบ  ปัจจุบันเมอืงปามุคคาเลและเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอืน่ๆ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย 

 

น าทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที่บ าบัดโรค 

ก่อตัง้โดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานที่แห่งน้ีมี

แผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อกี ศูนยก์ลางของเฮยี

ราโพลสิเป็นบ่อน ้าที่ศักสทิธิ์ ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล สถานที่ส าคัญอื่นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PAM THERMAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 คอนยา่ –  คาราวานสไลน ์- พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี –  

โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภูมภิาค

แถบน้ีอกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆที่งดงามตาม
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ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุก ี   ระหวา่งทางแวะ  ”คาราวานสไลน”์  น า

ท่านเข้าชมที่พ ักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี  (Sultan Han 

Caravanserai) ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิ เคย์โคบาท 

ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วน

บรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เริม่

ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบี ซ ึง่เชื่อกันว่า ชายคนน้ีเป็น

ผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่น

มานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกัน หลังจากนัน้ออก

เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนัน่าอศัจรรยท์ีเ่กดิ

จากลาวาภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตทิี่แปลกตาสวยงามยิง่

นัก 

ค า่  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงต่างๆ ของตุรกอีนัลอืชือ่

ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม AVRASYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 Optional Hot Air Balloon – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ที่

หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าข ึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่

ในคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถาม

แจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการให้

ขอ้มูลและค าแนะน าเทา่น ัน้) ** 

น าท่านชมเมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่า

อศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ 

มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง

ตา่งๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า 

“ดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แลว้น าท่านเขา้ชมนครใต้ดิน 

(Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกราน

ของขา้ศึกพรอ้มทั ้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ใตด้ ิน

พรอ้มสรรพ 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็น

ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ

โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลา

ท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  

ค า่  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม AVRASYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 Optional Tour -  – อสิตนับูล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นตอ้งการสมัผสัประสบการณ์ใหม่กบัการน ัง่รถ Jeep Safari ลดั

เลาะไปตามแกรนดแ์คนย่อน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรูปทรงต่าง ๆ ไดอ้ย่างใกลช้ดิ

อยา่งทีไ่มเ่คยมนีกัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดเ้คยสมัผสัมากอ่น แวะใหท้า่นไดถ้า่ยรูป

กบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิดนบัว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อย่าง

แทจ้รงิ  (ค่ารถ Jeep ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาโดยประมาณ  80 USD ต่อ 1 

ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทั

เป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเทา่น ัน้) ** 

น าท่านออกเดนิทางสูจ่ดุชมววิ (Devrent valley) เป็นววิทีด่ทีีสุ่ดของคัปปาโดเกยีซึง่

สามารถมองเห็น ปลอ่งไฟ นางฟ้าชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ชน่ รูปเห็ด และสตัวต์า่ง ๆ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณอุชซิาร ์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ 

แตม่ภีูเขาหนิขนาดมหมึาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่อง

หนา้ตา่งมากมายจนดคูลา้ยรวงผึง้ ววิจากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่าง

ไดร้อบทศิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

19.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล โดย TK 2009 

21.20 น. ถงึสนามบนิ อสิตนับูล จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GONEN YENIBOSNA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ฮปิโปโดม – สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่จตัุรสัสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือ่เรียก

โบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้

และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเง ิน  (Blue 
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Mosque)  สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อน้ีไดม้าจาก

กระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคย

เป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเ์หม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้ง

ทัง้หมด 7 ปี   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ใน

ปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์อง

ครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถือ

เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  จากนัน้เดนิทางสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) 

หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น

เครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรือ

จะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค า่       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GONEN YENIBOSNA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 

พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรสั – พระราชวงัทอปกาปึ – 

ตลาดแกรนดบ์ารซ์่าร ์– สนามบนิ 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 

ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้

ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแกว้เจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า (The 

Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 

กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรปและ

สดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตล์

ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นที่ประทับ

ของสลุตา่นแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถาน

แห่งชาตทิี่ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต 

เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ  (ภายใน
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พระราชวงัมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) เดนิทางสู ่

ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์

(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี 

ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกนิเน้ือทีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น 

ขายของสารพัด ตั ้งแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง 

กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของที่ระลกึ ฯลฯ ที่น่ีเป็นที่นิยม

ของนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ดงันัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรต่อรองราคา

ใหม้าก   ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล  

17.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 58 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 

07.30 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

โปรแกรม :  FANTASTIC TURKEY 

ตรกุ ี9 วนั 7 คนื และบนิภายใน 2 ขา 

โดยสารการบนิเตอรก์ซิ แอรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

10-18 ก.ย. 62 38,800 38,800 38,800 38,800 18,900.- 7,900.- 

02-10 ต.ค. 62 38,800 38,800 38,800 38,800 18,900.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

      ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

      อตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

      รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

      ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

      เจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวก

ใน  การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่   

          จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

  3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

  4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (4 ดาว – 5 ดาว) 

  5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

  6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

  7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 365 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 15-75 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

   8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

   9   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น ้าหนัก 

       เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

  5. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (35 USD) 

  6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 27 USD) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

      และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 


