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บินตรงสูต่รุกี โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร ์| เที่ยวสบายๆ ดว้ยไฟทบ์ินภายใน 1 เที่ยว   
อิสตนับลู | ปามคุคาเล ่| คปัปาโดเกีย | ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั   

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  FEEL GOOD IN OTTOMANS ตุรก ี9 DAYS 6 

NIGHTS NIGHTS เดนิทาง  พฤศจกิายน - ธันวาคม 2562 

ราคาแนะน าเพยีง 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับูล – พระราชวงัทอปกาปึ - แกรนด ์บาซา่ร ์- ชานคัคาเล 
วนัท่ี 3. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้  าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั - คซูาดาส ึ

วนัท่ี 4. คซูาดาส–ึ เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มาร ี– โรงงานเครื่องหนงั – ปามคุคาเล ่
วนัท่ี 5. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ –  คอนยา่  

วนัท่ี 6. คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา –  นครใตดิ้น - โชวร์ะบ  าหนา้ทอ้ง – คปัปาโดเกีย 

วนัท่ี 7. Optional บอลลนู – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – โรงงานทอพรม – สนามบิน – อิสตนับูล  

วนัท่ี 8. อิสตนับูล - ฮิปโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สเุหรา่สีน  า้เงิน – สไปซม์ารเ์ก็ต – ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั - 
สนามบิน 
วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ    
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการ

บินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 65 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 05 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึงอิสตนับูล เวลา 05.45 น. ** 

วันที ่2 อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด ์บาซ่าร ์- ชานัคคาเล 
 04.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิส

ตันบูล (Istanbul) เม่ืองส  าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุใน
ประเทศตุรกี จากนัน้น าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของ
สลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติั
อนัล  า้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรง
ของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) จากนัน้น า
ทา่นเดินทางสูต่ลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซ่าร ์(Grand Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนื ้อท่ีกว่า 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง 
กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน 

 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล 
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(Canakkale) ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสูยุ่โรป นับตัง้แต่
สลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภูมิรบกัลลิโป
ล ีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหตุ้รกี
ถอนตวัออกจากสงครามโลก  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TROIA TUSA HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที ่3 ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – เพอรก์ามัม - คูซาดาส ึ
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมืองชานัค
คาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางการทอ่งเท่ียวแหง่หนึ่ง จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่
ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ผ่านชมเมืองเพอรก์ามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส  าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีก
และโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลอืกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลาง
ของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งลา่งท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี ้โดย เมืองด้านบน (upper 

town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านต่างส  าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงู
เทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองดา้นลา่ง ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AYMA HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันที ่4 
คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานเครื่องหนัง – 
ปามุคคาเล่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางเขา้สูเ่มืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานคร

แหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุด
เซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 
องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูป
แกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรยีไดน้  ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดง
อยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส  ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงั
สามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman 

Bath) ท่ียงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทกุวนันี ้

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of vergin mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยั
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอม
เมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลงัจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather 

Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนงัคณุภาพดี ใหท้า่นมีเวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า     
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วันที ่5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตุแค
ลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุย
ฝา้ย ซึ่งน า้แรท่ี่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปรา่งต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น า้แรนี่มี้
อุณหภมิูตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติั
ในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือ
วา่น า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลสิลอ้มรอบ จากนัน้น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล 
สถานท่ีแหง่นีมี้แผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็น
บอ่น า้ท่ีศกัสทิธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยูใ่นโรงแรมปามคุคาเล สถานท่ีส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล โรงอาบน า้
โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BERA HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที ่6 
คอนย่า – พิพิธภัณฑเ์มฟลานา –  นครใต้ดิน - โชวร์ะบ าหน้าท้อง – คัปปา
โดเกยี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum)  เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเล
คดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา่ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้
เปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทัง้ยงัมีระบบ
ระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตดิ้นพรอ้มสรรพ  จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet 

Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั   
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่7 
Optional บอลลูน – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง – โรงงานทอพรม – สนามบิน –  
อิสตันบูล 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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** ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้บอลลนูไม่ได้
รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์ับหวัหนา้
ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้) **  

 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 
ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงั
เป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานเซรามิค 
(Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสูหุ่บเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซึ่งหุบเขา
ดงักลา่วมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนษุยไ์ปเกือบทั่วทัง้ภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั และถา้มอง
ดีๆจะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสงูท่ีสดุของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้  าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไวส้อดสอ่งขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย น าท่านเดินทางสูโ่รงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly 

Factory) เพื่อใหท้า่นไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลติสนิคา้พืน้เมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก อิสระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

17.00 น. น าทางเดินทางสูส่นามบินเนฟเซไฮร ์โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์
19.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK2009 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 24 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. และถึงอิสตนับูล เวลา 22.15 น. ** 
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WOW HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า  

วันที ่8 
อิสตันบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – สุเหร่าสีน า้เงนิ –  
สไปซม์ารเ์ก็ต – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหรา่สีน  า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ จากนัน้น า
ท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่น
อยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ น าท่านเขา้ชม
สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหง่หนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้ง
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เคลอืบสนี  า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจักรพรรดิไบเซนไทน ์โดย
สลุตา่นอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าทา่นสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้น
ราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือ
จะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือม
ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร 
ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี 
นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตรท่ี์ส  าคญัยิ่งในการปอ้งกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  
ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรป
ของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.15 น. ออกเดินทางสูอิ่สตนับูล โดยเที่ยวบินที่ TK64 

 ** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 24 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. ** 

วันที ่9 กรุงเทพฯ    
09.50 น. คณะเดินทางถึงสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

          

 ******************************************************************************************************************************************************* 
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ราคาแนะน าเพยีง 
FEEL GOOD IN OTTOMANS  

ตุรก ี9 DAYS 6 NIGHTS 
โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์(TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

05-13 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 11,195.- 6,900.- 

21-29 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 11,195.- 6,900.- 

02-10 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 12,195.- 6,900.- 

13-21 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 11,195.- 6,900.- 

23-31 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,195.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
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4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (35 ดอลลา่สหรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
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3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

 
 
 
 
 
 


