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วนัแรก กรงุเทพ • สนามบนิสวุรรณภมู ิ• สนามบนิอสิตนับลู            (-/-/เย็น)

  

06.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุวรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.20 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศตรุก ีเมอืงอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิที ่TK59 

 
16.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์ ประเทศตุรกี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรยีบรอ้ย   

  แลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีต่รุกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 

ออกเดนิสู ่ เมอืงอสิตนับูล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท า

ใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง ISTANBUL มาตรฐาน

ระดบัดาวตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตลับลู • ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสพอรสั  • พระราชวงัโดมาบาเช ่• เมอืงชานกักาเล   

  (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน ัน้ น าทา่นลอ่งเรอื ชอ่งแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait) เป็นชอ่งแคบทีก่ัน้ระหวา่งตรุกเีธรซทีอ่ยูใ่น

ทวปียโุรปกับคาบสมทุรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี  ชอ่งแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กโิลเมตร สว่นทีก่วา้ง
ทีส่ดุกวา้ง 3,700 เมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 700 เมตร ความลกึระหวา่ง 36 ถงึ 124 เมตร ฝ่ังทะเลของ
ชอ่งแคบเป็นเมอืงอสิตันบลูทีม่ปีระชากรหนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5


CODE : BIT04 

 

 
น าทา่นชม  พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace)ซึง่สรา้งเสร็จในสมัยของสุลต่านอับดุลเมจติซึง่

ทรงคลั่งไคลความเป็นยุโรปอย่างทีสุ่ดทรงมพีระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งนี้เป็นทีป่ระทับแห่งใหม่

แทนพระราชวังทอปกาปิการสรา้งพระราชวังโดลมาบาหเ์ช เนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปทีเ่ดน่ชดั ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะที่

ตัวพระราชวังนัน้งดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบันไดยังตกแต่งดว้ยแกว้เจยีระไน หอ้งโถง

ใหญป่ระดับดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกวา่ 4.5 ตัน อลังการงานสรา้งจรงิๆ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่  เมอืงชานกักาเล(Canakkale) *ใช้เวลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง*เป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็นเมือง
ท่องเทีย่วทีส่ าคัญของตุรก ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่(Bogazi)หรอื เฮล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


CODE : BIT04 

 

วนัทีส่าม ชานกักาเล ่• ชมเมอืงโบราณทรอย • จตัรุสัโคนคั • หอนาฬกิาโคนคั • คชุชาดาส ึ 
          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 

เลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว 65 กโิลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจาก
ตัง้อยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับแหลมเกลโิบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเล
คอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนชานักกาเล อยูห่า่งจากกรุงอสิตันบลู เมอืงหลวงของตรุกดีว้ยการ
เดินทางทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง เคยเป็นที่ตั ้งของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุง
ทรอย ปัจจบุัน มซีากของก าแพงเมอืงทีเ่ป็นหนิหนาปรากฏอยู ่จงึเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IRIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง CANAKKALE มาตรฐานระดบัดาวตรุก ี
 

 
 
 
 

จากน ัน้ น าทา่น ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรกีโบราณในมหากาพยเ์รือ่ง ‘อเิลยีต’ (Iliad) ของ
กวนีามวา่ ‘โฮเมอร’์ (Homer) ไดม้กีารบันทกึเรือ่งราวเกีย่วกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มี
ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณจุดยุทธศาสตรท์ี่ดทีี่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งนี้
สามารถควบคมุเสน้ทางการตดิตอ่ทัง้ทางบกและทางน ้าระหวา่งทวปีเอเชยีและทวปียโุรปได’้ ตามบันทกึ
ทีว่่านี้นัน้แรกเริม่เดมิทเีหล่านักปราชญแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายต่างก็เชือ่ว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมอืงใน
ต านาน หาไดม้อียู่จรงิบนโลกใบนี้ไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีทีแ่ลว้ มผีูค้น้พบซากของเมอืงโบราณแหง่
หนึง่ ซึง่เชือ่กนัวา่นีค่อืซากของ ‘กรงุทรอย’ 

 
ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืงทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท าจาก

ไม ้จากมหากาพยอ์เีลยีดเรือ่งสงครามเมอืงทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึน้จากอบุายของโอดสิเซยีส ในการบกุ

เขา้เมอืงทรอย ทีม่ป้ีอมปราการแข็งแรง หลังจากทีร่บยดืเยือ้มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หาร

สรา้งมา้ไมน้ี้ข ึน้มา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมอืงทรอย แลว้ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็นล่าถอย

ออกไป เมือ่ชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจวา่เป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรกีสรา้งขึน้มาเพือ่บชูาเทพเจา้และ

ลา่ถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชยัชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยูใ่นมา้ไม ้ก็

ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  เดนิทางสูเ่มอืง Izmir ซึง่เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตรุก ีตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่

รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซึง่พื้นทีส่่วนใหญ่นัน้ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา มถีนนทีค่่อนขา้งกวา้ง อาคาร

กระจกและศูนย์ช็อปป้ิงที่ทันสมัย จงึส่งผลใหเ้มืองมีบรรยากาศของทะเลเมดเิตอร์เรเนียนยุโรป

มากกวา่ตรุก ีแบบดัง้เดมิ จตัรุสัโคนคั (Konak Square) ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง มหีอนาฬกิา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


CODE : BIT04 

 

วนัทีส่ ี ่ คชุาดาส ึ• TURKISH DELIGHT • เมอืงโบราณเอฟฟิซุส • บา้นพระแมม่าร ี• โรงงานผลติ
เสือ้หนงั • ปามคุคาเล ่• ปราสาทปยุฝ้าย                  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

อซิเมยีร ์(Izmir Clock Tower) ทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนทีส่วยงาม ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางจัตุรัสโคนัค

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1901 เป็นหนึง่ใน 58 หอนาฬกิาทีส่รา้งโดยจักรวรรดอิอตโตมัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงคชุาดาส(ึKusadasi) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MARINA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ตามมาตรฐานตรุก ีทีเ่มอืงคชุาดาส ึ

 

 

 

 

เชา้  การอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่น แวะรา้นขนมทอ้งถิน่อันขึน้ชือ่ TURKISH DELIGHT ทีเ่หมาะกบัการเป็นของฝาก จากน ัน้ ชมเมอืง

โบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดแีห่งหนึง่ของโลก 

เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยคุโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยคุโบราณ เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ รุ่งเรอืงในยคุสมัยกรกี และโรมัน มอีายกุวา่ 2,500 ปี เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึง่รุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อน

ครสิตก์าลแผนผังเมอืงเอฟฟิซสุนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเลศิทางดา้นยทุธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตัวเมอืง

ตัง้อยู่ตดิกับทะเลอเีจีย้น เรอืสนิคา้สามารถเทยีบท่าไดใ้กลป้ระตูเมอืงมาก และตัวเมอืงเอฟฟิซุสนัน้

ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีข่นาบดว้ยภเูขาสงูสองดา้น คอืภเูขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภเูขาไพออน 

(Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบกุโจมตไีดย้ากมาก 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัยอยู่และ

สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้

ไปนมัสการใหไ้ดส้กัครัง้ 

 

  



CODE : BIT04 

 

น าทา่นชม  โ ร ง ง า น ผ ลิ ต เ สื้ อ ห น ั ง 

(LEATHER FACTORY) เ สื้ อ

หนังทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงของ

ตุรกี เสื้อแ จ็กเก็ตและหนัง  มี

คุณภาพด ีแบบทันสมัย มนี ้าหนัก

เบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวม

ใส่สบายขึน้ ราคาถูกกว่าในยุโรป

หรือสหรัฐอเมริการครึ่งต่อครึ่ง 

เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและส่งออก

ไปขายทั่วโลก 

เดนิทางสู ่ ปามคุคาเล (PAMUKKALE) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

5 ช ัว่โมง  

น าทา่นชม  ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton 

Castle)  มลีักษณะเป็นระเบยีงน ้าพุเกลอืรอ้น ซึง่เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวของโลกในอดตี มี

ความยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สงู 160 เมตร ความงดงามสดุวจิติรของสถานทีแ่หง่นีเ้กดิขึน้จากบอ่

น ้ารอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต หรอืหนิปูน ซึง่เมือ่น ้าพุรอ้นระเหยขึน้มาเป็นเวลาเนิน่นาน 

ไอน ้าก็จะค่อย ๆ กอ่ใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อจนเกดิเป็นผนังสขีาวขึน้น่ันเองดว้ย

ความเชือ่วา่ ปามคุคาเล เป็นเหมอืนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคณุในการรักษาบ าบัดการอาการตา่ง 

ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรกี-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยูบ่นบอ่น ้าพุรอ้นแหง่นี้ และขนานนามเมอืงนัน้

วา่ ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมอืงศักดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบัดโรคมานานกวา่

พันปี 
 

 
เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั COLOSSAE THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว ตามมาตรฐานตรุก ี
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วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี • พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ • สถานคีาราวาน • นครใตด้นิคาดตั • โชวร์ะบ าหนา้
ทอ้ง 

          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์

แปลว่า“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพื้นที่พเิศษเกดิจากการระเบดิของ

ภเูขาไฟเออซเิยส และภเูขาไฟ ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบันภเูขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) 

ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่

ขึน้มา   จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภเูขาไฟ

ไปเรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปู แทง่ 

กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง จนผูค้นในพื้นทีเ่รียกขานกันว่า  “ปล่องไฟ

นางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

น าทา่นชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum)

หรอืส านักลมวน กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟ

ลาน่า เจลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็น

ผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม  พพิธิภัณฑเ์ป็นสุสาน

ของเมฟานา เจลาเลดดินภายนอกเ ป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน

ตกแตง่ประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ 

 

 
 

ระหวา่งทาง แวะชม สถานคีาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่อีทิธพิลจากเปอรเ์ชยีทีก่อ่สรา้ง

เป็นทีพ่ักเล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรับการพักผอ่นใหห้ายเหนื่อยจากการเดนิทางสถานี

คาราวานตัง้อยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้การตดิตอ่สือ่สารและการเดนิทางของผูค้นในเครอืขา่ย

ของเสน้ทางการคา้ (trade routes) ที่ครอบคลุมเอเชยี, แอฟรกิาเหนอื และ ยุโรปตะวนัออก

เฉยีงใต ้สถานคีาราวานอาจจะเป็นทีรู่จ้ักในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกวา่ "โรงเตีย๊ม" 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ นครใตด้นิคาดคั(Underground 
City of Caduk)เกิดจากการขุด
เจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่
ใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรู ใน
ยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกยี
ในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจาก
ทางตะวันออกที่ตอ้งการเขา้มายดึ
ครองดนิแดนนีเ้พือ่หวังผลประโยชน์
ทางการคา้ และชาวโรมันจากทาง
ตะวันตกดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้
ตอ้งการที่จะหยุดยั ้งการเผยแพร่
ศาสนาครสิต์ในดนิแดนแถบนี้ดว้ย 
เมืองใตด้ินแห่งนี้มีครบเครื่องทุก
อย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า 
ห ้อ ง ถ น อ ม อ า ห า ร  ห ้อ ง ค รั ว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขุดลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่า
อากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 
องศาเซลเซยีส  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมการแสดงพืน้เมอืง “โชวร์ะบ าหน้า

ทอ้ง” Belly Dance เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แก่

อยา่งหนึง่เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปีใน

ดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียน นัก

ประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอื

คนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งให ้

มีมาจนถงึปัจจุบันและการเดนิทางของชาว

ยปิซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการ

พัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม 

จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน 

***ท่านจะได้ร บัประทานเครื่องดื่ม

ทอ้งถิน่ไมอ่ ัน้*** 

ทีพ่กั                    พกัโรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 1 คนื AFINA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

มาตรฐานระดบัตรุก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั

แทน** 
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วนัทีห่ก พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม • ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื • ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี่

                        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

         

 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปสมัผสับรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการขึน้บอลลูน โดยทา่น

จะเห็นววิท ัว่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะน ัง่บอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่บอลลูนไมไ่ด้

รวมอยู่ในรายการ ค่าบรกิารท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทาง

หวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัทีจ่ะเดนิทาง  

**หมายเหต ุ: ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยท าใหไ้มส่ามารถน ัง่บอลลนูไดท้างบรษิทัฯจะคนืเงนิคา่

บอลลนูใหท้า่นละ 250 USD** 

 

 
หลงัจากทีท่า่นไดน้ ัง่บอลลูนแลว้ท่านจะไดร้บัใบรบัรอง Flight Certificate ทีม่ ี
ชือ่ของทา่นวา่ไดพ้ชิติบอลลนูทีว่วิสวยตดิอนัดบัโลก และดืม่ด า่ฉลองกบัแชมเปญ
ดว้ยบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คุม้คา่กบัการมาเยอืนเมอืงคปัปาโดเกยี ในยาม
เชา้บรรยากาศเหมอืนกบัอยูใ่นดนิแดนเทพนยิาย  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้  ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)ไดร้ับขึน้

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สรา้งโดยชาวครสิตท์ีห่ลบหนีการเขน่ฆ่าคน

ตา่งศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถไ์วม้ากกวา่ 30 แหง่ จนกลายเป็นศนูยก์ลางส านักสงฆ์

เมือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ ้าทีถ่กูวาดไวต้ัง้แตศ่ตวรรษ

ที ่9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 
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วนัทีเ่จ็ด องัการา • ถา่ยรปูทะเลสาบน า้เค็ม • สสุานอตาเตริก์ • อสิตนับลู       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมโรงงานผลติพรมทอมอื (CARPET 

SHOP) หั ต ถ ก ร ร มขอ งช า ว ตุ ร กีที่ มี

ชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก มีคุณภาพดี 

ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซือ้

ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตาม

แหล่งที่ผลติ แต่ละทอ้งถิน่จะมีสนิคา้ขึน้

ชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคา

แพงจะทอดว้ยขนสตัว ์แทจ้รงิ ชมโรงงาน

เซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิ

ทา่นเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตลถ์ า้ 1 คนื ALFINA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั

มาตรฐานตรุก ี

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ ออกเดนิทางสู่กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรือที่มีชือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญอ่ันดับ ๒  รองจากนคร

อสิตันบูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสูงอนาโตเลีย 

โดยอยู่ห่างจากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุง

อังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่ง ๆ ในตรุก ี

ระหวา่งทาง แวะถา่ยรูป ทะเลสาบน า้เค็ม Lake TuzTuzGolu)  ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของตรุก ี

เมือ่หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็น

เป็นพืน้สขีาวสดุลกูหลูกูตา และยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าหนัง Star War อกีดว้ย 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านสู่ สุสานอตาเติร ์ก  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ

MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิระภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผู ้

กอ่ตัง้สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ ISMET INONU ประธานาธบิดคีนที ่2 

ของตุรกดีว้ยอนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ใน

ธนบัตรตรุกทีีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIR ดว้ยสสุานอตา

เตริก์  (Anitkabir  หรอื Memorial Tomb หรอื Atatürk Mausoleum)   

 

เดนิทางสู ่ เมอืงอสิตนับลู ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง ISTANBUL มาตรฐาน

ระดบัดาวตรุก ี
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วนัทีแ่ปด ฮายาโซเฟีย • บลมูอสก ์• ตลาดแกรนดบ์าซาร ์• ฮปิเตอรโ์ดม • อโุมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบา

ตนั • พระราชวงัทอปกาปี • สนามบนิอสิตนับลู • กรงุเทพฯ               (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นชม ฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิตศ์าสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 

ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยูท่ีน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่

และถูกจดัใหอ้ยูใ่นรายการสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกมานานเกอืบพันปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่กอ่สรา้งทีป่รากฏอยู่

ในปัจจุบันถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสตเินียนแหง่จักรวรรดไิบ

แซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลังทีส่ามถูกสรา้งขึน้ในสถานทีเ่ดยีวกันนี้ (โบสถส์องหลังแรกถูกท าลายใน

ระหวา่งการจลาจล) โบสถน์ี้เป็นศนูยก์ลางของนกิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลาเกอืบ 1,000 ปีใน

ปี 1453 หลังจากทีจ่ักรวรรดอิอตโตมันพชิติจักรวรรดไิบแซนไทน์ สลุตา่นเมหเ์หม็ดที ่2 จงึดัดแปลง

โบสถใ์หก้ลายเป็นสเุหรา่ เชน่ยา้ยระฆงั แทน่บชูา รปูป้ันตา่ง ๆ ออก และสรา้งสญัลักษณ์ทางอสิลาม 

 
 

จากน ัน้ ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ “บลูมอสก”์ (Blue Mosque) เป็นสุเหร่าทีม่แีรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่
ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญก่วา่วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ สเุหร่าแหง่นี้ประดับดว้ย
กระเบือ้งอัซนคิ บนก าแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้า่งๆเชน่กหุลาบ ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ โดย
หันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชันความงามกันคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็น
หอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมหีอสวดมนตเ์พยีง 1 หรอื 2 หอ แตม่ัสยดิแหง่นี้ม ีหอมนิาเร็ตทัง้ 
6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลับดว้ยกระจกสอีันน่าวจิติร มพีื้นทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มี
ขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพ่ักส าหรับขบวนคาราวาน โรง
ครัวตม้น ้า  
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สญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล สถานทีท่ ีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืน
เมอืงอสิตนับลู มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่สเุหรา่สลุตา่นอาหเ์มตที ่1 (Sultan ahmet I) 

จากน ัน้ ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรก ีมี

ความเป็นมายาวนานกวา่ 1,000 ปี นอกจากจะเกา่แกท่ีส่ดุแลว้ ยังเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบ

ออตโตมันทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย ภายในตลาดแกรนดบ์าซารม์รีา้นคา้มากกวา่ 4,000 

รา้น มทีางเขา้มากกวา่ 21 ทาง แบง่ออกเป็นโซนตามประเภทสนิคา้ชดัเจน สนิคา้หลักๆ ทีข่ายในนี้

คอื เครือ่งเงนิ พรม สิง่ทอ เสือ้ผา้ วัตถโุบราณ ทองค า และของทีร่ะลกึ 
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จากน ัน้ ชม จตัุรสัสุลต่าน อาห์เหม็ด 

(Sultanahmed Complex) 

หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า 

ฮิปโปโดรม  (Hippodrome) 

ซึ่ง ย่ า นแห่ ง นี้ แ ต่ เ ดิม เ ป็ นจุ ด

ศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซน

ไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับ

แข่งกีฬาขับรถมา้ แต่ในปัจจุบัน

เหลอืเพยีงรอ่งรอยจากอดตีทีม่แีค่

ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คอื 

เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโด

เชยีส (Theodosius Obelisk) เป็น

เสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวา้งแลว้

ค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze 

Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไปมาไดร้ับการยอมรับ

ว่าเป็นเสาแบบกรกีทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดทีม่เีหลอือยู่ในอสิตันบูล และเสาตน้ที ่3 มชีือ่ว่า เสาคอนสแตนตนิ 

(Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แตเ่ดมิเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครเูสด

ไดถ้กูศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน้ 

ชม อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Basilica Cistern) เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนคร

อสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 

เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญต่ัง้แตค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 

ตน้ ใชเ้ก็บน ้า 

 เอาไวอุ้ปโภคบรโิภคภายในวัง โดยล าเลยีงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีงที่

ทอ่งเทีย่วอยา่เดยีวเทา่นัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมหเ์ม็ตผูพ้ชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดตีพระราชวังทอปกาปึ

เคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรับใชข้องสลุตา่นชาวตรุก ีซึง่คัดเลอืกเด็ก ๆ ครสิเตยีน(พวกนอกศาสนา)
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วนัทีเ่กา้  กรงุเทพฯ              (-/-/-) 

มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม ตอ่มาเมือ่ขนุทหารเหลา่นี้ออกมารับราชการเป็นใหญเ่ป็นโต

ในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏวิัตริัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในทีสุ่ดสุลต่าน 

'มาห์มุทที่ 3' ก็ตัดสนิใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ้ ึง่ยืนยงมากว่า 350 ปีนี้ลง และปฏริูประบบการ

จัดการทหารในประเทศเสยีใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ้ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปึก

ลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้คา่อาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิ

ทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรงของสลุตา่น 

 **พระราชวงัทอปกาปึจะปิดทกุวนัองัคาร ดงัน ัน้หากวนัทีเ่ดนิทางตรงกบัชว่งวนัปิดเขา้ชม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงั

อืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ ืน่ๆในชว่งเวลาดงักลา่ว** 

 
จากน ัน้             ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู อาตาตรูก์ ประเทศตรุก ี

20.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK64 

**ส าหรบัพเีรยีดวนัที ่30 ธ.ค.62 - 07 ม.ค.63 / 31 ธ.ค.62 – 08 ม.ค.63 ทางสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิและเวลาขากลบัเป็นเทีย่วบนิที ่TK58  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ เวลา 18.35 น. และจะถงึ

สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 07.50 น.** 

 
 

 
 

10.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หมายเหต ุ: หากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในรายการมกีารปิดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการ

ปฏบิตักิารทาง รฐับาลหรอืหนว่ยงานในประเทศตรุกทีางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัและ

เปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมท ัง้นีล้กูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วกอ่นท าการ

จองทกุคร ัง้ 

…………………………………………………………………………………………… 
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อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

 อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Tukish Airlines(TK) 

ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand 

Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ,ุน า้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 
✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 
 
 
 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตรุก ี9 วนั 7 คนื สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TK 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

26 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 TK59/TK64 42,900 42,500 41,900 6,000 

30 ธ.ค.62 07 ม.ค.63 TK59/TK58 42,900 42,500 41,900 6,000 

31 ธ.ค.62 08 ม.ค.63 TK59/TK58 41,900 41,500 40,900 6,000 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ
นดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 80 USD/ทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละไมเ่กนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
2.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น
เดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า
การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่น
การเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
5.กรณีทีท่่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ั๋วหรือช าระค่าทวัรเ์นื่องจากสายการบนิอาจมีการ
ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
 

โรงแรมทีพ่กั 
❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้  

กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั 
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว 
 Single หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละ
ช ัน้ 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน ัน้ อาจจะมีความ
แตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมทีร่ะบุ
ชื่อและระดบัมาตรฐานของโรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรอง
มาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการทอ่งเทีย่วของประเทศ
ตรุกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 



CODE : BIT04 

 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่
รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้
เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่
อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและ
ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น 
ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่
ทวัรท์ ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน า้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊ม
ลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่น
กอ่นการเดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุ
ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าให้
ใบหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง
ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื
การควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ

มดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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