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PERFECT TIME TURKEY 

ตุรกี 10 วัน 8 คืน  
เดินทาง สงิหาคม – ตุลาคม 2562 

เร่ิมต้นเพยีง 39,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับลู – คปัปาโดเกีย 

วนัที่ 2. Optional Tour - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โชว์ระบ าหน้าท้อง 
วนัที่ 3. Optional Tour – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  

วนัที่ 4. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปุยฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ  

วนัที่ 5. ทุ่งลาเวนเดอร์ - คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี  

วนัที่ 6. เพอร์กามมั – วิหารอะโครโปลิส – ชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 

วนัที่ 7. เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ฮิปโปโดม – สเุหร่าสนี า้เงิน – แกรนด์บาร์ซาร์ 

วนัที่ 8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวงัทอปกาปึ  - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย   

วนัที่ 9. พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 

วนัที่ 10. กรุงเทพฯ  
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อสิตันบูล – คัปปาโดเกีย 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอ 

 
09.25 น. 
15.50 น. 

 
17.30 น. 

 
19.05 น. 

 

กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 59 

เดินทางถงึสนามบินเมืองอิสตนับลู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่อาคารผู้ โดยสาร
ในประเทศ 
ออกเดินทางต่อ สู่เมืองเคย์เซอร่ี (Kayser) โดยเที่ยวบินที่ TK 2020 

เดินทางถงึสนามบินเคย์เซอร่ี น าคณะเดินทางสูท่ี่พัก 
เข้าสู่ ท่ีพัก AVRASYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 Optional Tour–คัปปาโดเกีย-พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง–โชว์ระบ าหน้าท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่ วโมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ  200 - 240 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ง
ความจ านงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่านัน้) **  
น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็น
กดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิ
ประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้
จากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
         บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) 

ซึง่เป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้
เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ น าท่าน
เข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ยังมีระบบระบายอากาศ
และสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ  จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดี
ของประเทศตรุกี ให้เวลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เข้าสู่ ท่ีพัก AVRASYA หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 Optional Tour – คอนย่า – นครใต้ดนิ – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนย่อน 
ตรอกซอกเขาท่ีเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิดอย่างท่ีไม่เคยมีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้เคยสัมผัสมาก่อน 
แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิดนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อย่างแท้จริง  (ค่ารถ 
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Jeep Safari  ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ  100 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความ
จ านงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่านัน้) ** 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 -
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบนีอ้ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆ
ที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum)  เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อ

กันว่าชายคนนีเ้ป็นผู้ วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก RAMADA PLAZA KONYA หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้
จากธารน า้ใต้ดินที่มีอณุหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นที่มีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สงู
มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับ
ตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลก
ตาที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ปามกุคาเลแ่ละเมืองเฮียราโพลสิ ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรง
อาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม 

คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน า้แร่ที่
ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย์ น า้แร่นีม้ีอุณหภูมิตัง้แต่ประมาณ 
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้อ
อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้
สร้างเมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ จากนัน้น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค 
ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยเูมเนสที่ 1แห่งแพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี 
ค.ศ 1334 จงึไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศักสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล 
สถานที่ส าคญัอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก PAM THERMAL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 ทุ่งลาเวนเดอร์ - คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสูทุ่่งลาเวนเดอร์ (Lavender) บริเวณหมูบ้่าน Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลา
เวนเดอร์ท่ีมีความกว้างถึงกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโดยปกติจะออกดอกบานสะพรั่งให้ท่านได้ชม ในช่วง
เดือนมิถนุายน – สิงหาคม ของทกุปี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) โดยดินแดนแถบนีถื้อเป็นพืน้ท่ีหลกัในการ
ปลกูดอกลาเวนเดอร์ กวา่ 90% ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดในประเทศ ให้เวลาท่านอิสระถ่ายรูปกับทุ่งลาเวน
เดอร์ ตามอธัยาศยั 
ออกเดินทางไปยงัเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อันเป็นที่ตัง้ของเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  เมืองโบราณที่มีการ
บ ารุงรักษา ไว้เป็นอย่างดี ที่สดุเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้าง
เมืองขึน้ที่นี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาถกูรุกรานเข้ายดึครองโดยพวกเปอร์เซีย และกษัตริย์อเล็กซานเด
อร์มหาราช  ภายหลงัเมื่อโรมนัเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอเฟซุส” ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน  เราได้เดิน
บนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทาง เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นวดัต่างๆ  หอสมดุ  โรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี ้ มี
คอนเสร์ิตของฮลูโิอ อิงเกลเซียส มาแสดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่ง

แรกและย่ิงใหญ่ที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส 
(The Library of Celsus)  ห้องสมดุแห่งนีม้ีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดับอยู่ 
ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็น
ของจ าลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะ
ชมโรงละครเอเฟซุส  ซึง่จคุนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณ
ในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดง
แสงสีเสียงบ้างเป็นครัง้คราวห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้
เห็นอยู่จนถงึทกุวนันี ้น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of vergin mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สดุท้ายที่พระแม่
มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี  ้ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอ
รีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลงัจากนัน้น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather 
Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนงัคณุภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑ์เสือ้หนงั ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ASYRA หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 เพอร์กามัม–วหิารอะโครโปลิส–ชานัคคาเล–ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.
ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามมั เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่ง
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สงู เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ
อาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึง่ผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลอืกที่สงู ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็น
ศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้งลา่งที่รายล้อมป้อมปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper 
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town) จะเป็นพืน้ที่วิหารบชูาเทพเจ้า สถานที่ศกัด์ิสทิธ์ิ พระราชวงัและพืน้ที่ใช้งานต่างส าหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเท่านัน้ 
สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และ

ขนถ่ายสนิค้าจากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ใน
อดีตเป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกลัลโิปล ีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสมัพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบ
คาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตรุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก  ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองซึ่งตัง้ตระหง่าน
อยู่ริมทะเล  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก KOLIN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 7 
เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ฮปิโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงนิ –  
แกรนด์บาร์ซาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่

กัน้ระหว่างคาบสมทุรกลัลโิพล ี(Gallipoli) ของตรุกีสว่นที่อยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นที่อยู่ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะ
รา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคัญ
อนัดบั 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในประเทศตุรกี  ท่านเดินทางสู่จัตุรัส
สุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หน้าสเุหร่าสีน า้
เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศนูย์กลางเมืองในยคุไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue Mosque)  สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนีไ้ด้มา

จากกระเบือ้งเคลอืบสนี า้เงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึน้บนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซน
ไทน์ โดยสลุต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali 

Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมัยสลุต่าน
เมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4 ,000 ร้าน ขายของ
สารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กระเบือ้ง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม 
ของที่ระลกึ ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนัน้จึงตัง้ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสงู ควรต่อรองราคา
ให้มาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก GONEN YENIBOSNA หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 8 
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต – ล่องเรือ
บอสฟอรัส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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กลางวัน 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 
ที่พัก 

น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิง่ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึง่ และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอด
โดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้น าท่านเข้าชม
พระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบัน
พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิด
ปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสูต่ลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไม้อบแห้งอนัขึน้ชื่อของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิ
ทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซือ้มากมาย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black 

Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 500 เมตร 
จนถงึ 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่อง
แคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ที่ส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก GONEN YENIBOSNA หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน 
เช้า 

 
 
 

14.30 น. 
17.55 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสลุต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลาย
อาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึง่ใช้เวลาก่อสร้างถงึ 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอย่างสวยงาม 
น าท่านเดินทางสูส่นามบินอิสตนับลู 
ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 58 
 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
07.30 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   
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อัตราค่าบริการ PERFECT TIME TURKEY 

ตุรกี 10 วนั 8 คนื โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 13-22 ส.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

วันที่ 08-17 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

วันที่ 03-12 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
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 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (45 ดอลลา่สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย ( 30 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 


