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บินตรงสูต่รุกี โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร ์| อิสตนับลู | คซูาดาส ึ| ปามคุคาเล 
คปัปาโดเกีย | สเุหรา่สีน  า้เงิน | พระราชวงัโดลมาบาเช | ลอ่งเรือบอลฟอรสั 

** สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทวิลปิ จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ** 

  
  
  

 

  

 

 

 

 

WONDROUS TURKEY  

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

ราคาแนะน าเพียง 38,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – อิชเมยีร ์– บา้นพระแมม่ารี – เอเฟซุส – คซูาดาส ึ

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 ์– สนามบิน 

วนัท่ี 8. อิสตนับลู - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของ

สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 69 

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

วันที ่2 อสิตันบูล – อชิเมยีร ์– บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาส ึ
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอสิตันบูล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น  าคณะเดินทางสู ่

อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ 
08.00 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอชิเมียร ์(Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2312 

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

09.25 น. ถึงสนามบินเมืองอชิเมียร ์น  าท่านเดินทางสูเ่มืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย
ห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น  ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมี
ความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส  าคญั คือ วหิารอะโครโปลิส (Acropolis) นคร
บนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ ัง้ถ่ินฐานในสมยันั้นมกั
เลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโต
รุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งลา่งท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่านี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ี
วิหารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่งส  าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่น
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

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

“มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทุกสายปูดว้ยหิน
อ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนีม้ีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตู
ทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาว
ออสเตรียไดน้  ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดง
ตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสี
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เสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอ
น า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์
ออกเดินทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตรุกีในปัจจุบัน น าท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์น
บา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนังชั้นน า Leather Fashion 

House ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก GRAND BELISH หรือเทยีบเท่า     

  

วันที ่3 คูซาดาส ึ– ปามุคคาเล – เฮยีราโพลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น าท่านเข้าชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิด
เป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น  า้ตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน  า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละ
ชัน้จะแขง็เป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์น า้แร่นีม้ีอณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคณุสมบัติในการรกัษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
น า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮีย
ราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 
ส  าคญัอ่ืนๆ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮยีราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ู

เมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 
1334 จึงไมม่ีคนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุันตัง้อยู่ในปามคุคาเล 
สถานท่ีส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก PAM THERMAL หรือเทยีบเท่า    

 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของภมูิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่าน
ไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี    ระหว่าง
ทางแวะ  ”คาราวานสไลน”์  น าท่านเข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสลุต่านฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ตัง้อยู่ท่ีหมูบ่า้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตู
ท  าดว้ยหินออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบริเวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน า้ และหอ้งนอน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส  านกัลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่า ชายคนนีเ้ป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผู้
ชกัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท่ี์ดี
ระหว่างกัน หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่า
อศัจรรยท่ี์เกิดจากลาวาภเูขาไฟ ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีแปลกตาสวยงามย่ิงนกั 

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

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก AVRAYSA หรือเทยีบเท่า     
 

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

 ** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 
05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน
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ประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ต่อ 1 
ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงคกั์บหัวหน้าทัวรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพยีงตัวกลาง
ในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่าน้ัน) ** 

 
น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา
ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป 
พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนได้
ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี แลว้น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu 

or Kaymakli) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ใตด้ินพรอ้มสรรพ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme 

Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์
ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจาก
ชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) 

และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
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20.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 2015 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี TK2021 เวลา 20.00 น. 
และถึงอิสตนับลู เวลา 21.35 น. **   

22.25 น. ถึงสนามบิน อิสตนับลู จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก QUA หรือเทยีบเท่า  

    

วันที ่6 
ฮิปโปโดรม – สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
- สุเหร่าสีน า้เงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               

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

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหรา่สีน  า้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์ 
** น าท่านเข้าชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนี้จะมีการจัด
แสดงดอกทวิลิปสีสันต่างๆ ดอกทวิลิปนีจ้ะบานเต็มทีใ่นชว่งเดือนเมษายนของทุกปีเท่าน้ัน ท าให้
เมืองอสิตันบูลมีความงดงามมาก และท่านสามารถถ่ายรูปเปนทีร่ะลึกได้ในช่วงเดือนนี ้** 
น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่ง
หนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีน  า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคย
เป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั้งหมด 7 ปี  จากนั้น
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น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑฮ์าเยีย

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น
สเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างท่ีดี ท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

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

อโุมงคเ์ก็บน า้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับลู สามารถเก็บน า้ไดม้ากถึง 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้
ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอโุมงค์ มีเสากรีกตน้สงูใหญ่ค  า้
เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซู่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใต้
ดินของอโุมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาด
เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่า่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก QUA หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่7 
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปี –  
ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– สนามบิน 

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

แบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้
เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จากนั้นน าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่อง
แคบท่ีเช่ือมทะเลด  า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิน้  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสดุ
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยังเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์
ส  าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะ
เป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา
ทัง้สิน้ 

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

ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบัติอนั
ล  า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และ
เครื่องทรงของสลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวงัมกีารปิดปรบัปรุงบางส่วน อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได้
ทัง้หมด) เดินทางสู ่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซาร ์(Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์มด็ท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 
2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดับ 
พรม เครื่องเงิน เครื่องหนงั กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสงู ควรต่อรองราคาใหม้าก   ได้
เวลาอนัสมควร  น าท่านเดินทางสูส่นามบินอิสตนับลู  

20.55 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่TK 64 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
09.50 น. **  
 

วันที ่8 อสิตันบูล - กรุงเทพฯ 
09.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจา้หน้าท่ี) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (30 ดอลลารส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 


