
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

อสิตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย | ปราสาทปยุฝา้ย  

คปัปาโดเกีย | คอนยา | ปามคุคาเล | เมืองโบราณเอเฟซสุ | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทิวลิป จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ** 
 

  
 

  

 

  

 

 

เดนิทาง มีนาคม – มถุินายน 2563  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพ  

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – ชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย - ไอวาลคิ 
วนัท่ี 3. ชานคัคาเล – คซูาดาส ึ–  เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี  - โรงงานเคร่ืองหนงั – ปามคุคาเล 
วนัท่ี 4. ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – คอนยา – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร 
วนัท่ี 5. คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดิน – โรงงานทอพรม – ชมระบ าหน้าท้อง 
วนัท่ี 6. Optional บอลลนู – สนามบนิ – อิสตนับลู 
วนัท่ี 7. อิสตนับลู – สเุหร่าสนี า้เงิน – ฮิปโปโดม – สเุหร่าเซนต์โซเฟีย - สไปซ์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 8. สวนดอกทิวลปิ (Emirgan Park) – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ลอ่งเรือชอ่งแคบบอสฟอรัส – จตัรัุสทกัษิม – สนามบนิ  

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ    

 

THE BEST OF TURKEY (บนิภายใน 1 ขา) 
ตุรกี 9 วัน 6 คืน 

ราคาแนะน าเพียง 35,900.- 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 69  

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 14 เมษายน 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง 23.00 น. และถงึอิสตันบลู เวลา 05.20 น. ** 
 

วันที่ 2 อิสตนับูล – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – ไอวาลิค 
06.25 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า
ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ได้สร้างป้อม
ปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยงัช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตรุกีถอนตวัออกถอนตวัออก
จากสงครามโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดงัมากท่ีสุด

จากมหากาพย์ภาพยนตร์เร่ืองทรอย (Troy) เป็นหนึง่ในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันัน้ท่ีชาวกรีกใช้
อุบายสง่ม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย 
ให้ทหารเข้าเมืองจนท าให้เมืองทรอยลม่สลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของ
นกัรบโบราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND MILANO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
ชานัคคาเล – คูซาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเคร่ืองหนัง – 
บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เพื่อเยี่ยมชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และ
มั่งคั่งท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมุดแห่งนีมี้
ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง



 
 
 
 
 
 
 

 

คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของ
จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละคร
โบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และ
มีการจดัการแสดงแสงสเีสยีงบ้างเป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้หลงัจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather 

Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เสือ้หนัง ตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุท้ายท่ีพระแม่มารีมา

อาศยัและสิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี ้ถกูค้นพบอยา่งปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอ
รีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปามคุคาเล เมือง
ประวติัศาสตร์ของตรุกี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 4 
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – 
พพิธิภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกิดจากน า้แร่

ร้อนท่ีมีแร่ธาตแุคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสขีาวคล้าย
กบัสร้างมาจากปยุฝา้ย ซึง่น า้แร่ท่ีไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ย้อยเป็นรูปร่างตา่งๆอยา่งสวยงามและ
นา่อศัจรรย์ น า้แร่นีมี้อุณหภมิูตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ  ปัจจุบนั
เมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็น
สถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งนีมี้
แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ. 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้
ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน า้โรมัน 
โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางท่ีส าคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กด้วย ระหวา่งทางให้ทา่นได้ชมทศันียภาพสองข้าง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เมฟลา

นา (Mevlana Museum ) หรือส านกัลมวน เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึง่เช่ือ



 
 
 
 
 
 
 

 

กันว่า ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชกัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ให้เปลีย่น
มานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกัน น าทา่นแวะถ่ายรูปกองคาราวานซา
ไร (Caravansarai) จุดพกัขบวนสนิค้าโบราณในสมยัจกัรวรรดอิอตโตมนัในอดีต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OZKAYMAK PARK หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – ชมระบ าหน้าท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมิูประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนา่อศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกราน

ของข้าศกึพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ต้ดินพร้อมสรรพ  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า  

    

วันที่ 6 Optional บอลลูน – พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง – สนามบิน – อิสตันบูล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้
บอลลนูไม่ได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดตอ่สอบถามแจ้งความ
จ านงค์กบัหวัหน้าทวัร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและค าแนะน าเทา่นัน้) **  
น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองเกอเรเม (Goreme) น าทา่นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ



 
 
 
 
 
 
 

 

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ
อ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดีของประเทศตุรกี เดินทาสูโ่รงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลติสนิค้าพืน้เมืองท่ีมีคณุภาพและช่ือเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าได้ตาม
อธัยาศยั 

17.00 น. น าทางเดินทางสูส่นามบินเคย์เซอร่ี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 
20.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK2015 

** คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 14 เมษายน 63 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TK2021 เวลา 20.00 น. และถึงอิส
ตนับูล เวลา 21.35 น. ** 

22.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 7 
อิสตันบูล – สุเหร่าสีน า้เงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สไปซ์
มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคญัอันดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล 
เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed 

Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หน้าสเุหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้า
และศนูย์กลางเมืองในยคุไบแซนไทน์ น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ทาง
ศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้าน
ใน  และถูกสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์เหม็ตท่ี 1   ค.ศ. 1609  ใช้
เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าทา่นเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภณัฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นสิง่ก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุค
กลาง จุดเดน่อยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
น าท่านแวะตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ใน
ราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปริคอท 
หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซึง่มีให้เลอืกซือ้มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 8 
สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือ
ช่องแคบบอสฟอรัส – Taksim Square – สนามบิน   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ะมีการจัดแสดงดอกทิว

ลปิสสีนัตา่งๆมากมาย ดอกทิวลปินีจ้ะบานเต็มท่ีในช่วงเดือน เมษายน ของทกุปีเทา่นัน้ ท าให้เมืองอิสตนับูลมี
ความงดงามมากในช่วงนี ้จะมีสสีนัสลบักันตามสายพนัธ์ต่างๆ ของดอกทิวลปิ ทา่นสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นท่ี
ระลกึได้เต็มท่ีในช่วงนี ้จากนัน้น าทา่นเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสลุตา่นอับดุล
เมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุม่สร้างคิดเป็น
เงินในปัจจุบนัถึงประมาณพนัล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงั
ยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่เป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากบัทะเลมาร์

มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว 
ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะลอ่งเรือทา่นจะได้
เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ข้างทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี 



 
 
 
 
 
 
 

 

ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ หลงัจากนัน้น าท่านเดินชม Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอิส
ตนับูลท่ีได้ครึกครืน้ไปด้วยร้านรวงตา่งๆมากมาย 

17.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติอิสตันบูล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ TK 64 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ 09.50 น. ** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ    
10.15 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

08 – 16 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 12,605.- 4,900.- 

22 – 30 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 12,605.- 4,900.- 

14 – 22 เม.ย. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,365.- 5,900.- 

27 เม.ย.-05 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,365.- 5,900.- 

09 – 17 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,365.- 5,900.- 

08 – 16 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,365.- 5,900.- 

15 – 23 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,365.- 5,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวีซ่าตรุกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ

อนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กิน

จ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40 ดอลลาร์สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้อง
น าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ เ  

7. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 
ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 
 
 
 
 
 


