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ก ำหนดกำรเดนิทำง 28 ม.ีค.-06 เม.ย.63 / 01-10 พ.ค. 63 / 29 พ.ค.-07 ม.ิย. 63 
  03-12 ก.ค. 63 / 24 ก.ค.-02 ส.ค. 63 / 07-16 ส.ค. 63 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรก์ ิช แอร์ไลน์ TK  

เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ TK 69  

(บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    อสิตนับลู-อซิเมยีร-์คซูำดำซ ึ

06.25 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2312 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.20 ช ัว่โมง)  

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์ Izmir หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

เจา้หนา้ที่ศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ บำ้นพระแม่มำร  ีHouse of Virgin Mary 

(ระยะทาง 70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม  บำ้นพระ

แมม่ำร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละ

สิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ 

แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ได ้

เขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอ

เสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้น

พระแม่มารไีดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปป้ันของพระแม่มาร ีซึง่พระ

สนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้า

สามก๊อก ที่มีควำมเชือ่ว่ำเป็นก๊อกน ำ้ทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิ ์แทนควำมเชือ่ในเรือ่ง 

สุขภำพ ควำมร ำ่รวย และควำมรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก ำแพงอธษิฐำน ซึง่มคีวาม

เชือ่ว่าหากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไว ้

แลว้อธษิฐาน 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าเดนิท่านสู่ เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 

10 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) อดตีเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของ

อาณาจักรโรมัน           ชม อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุด

ของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแห่งคอื วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮ

เดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจ่ักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิาร

แห่งนี้คอือยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ

ในนครเอฟฟิซุส คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาให ้

เป็นที่น่ัง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น 

สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากขึ้น น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ 

ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้

ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บั 

แบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้

ไดต้าม 

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคูซาดาซ ึKusadasi (ระยะทาง 82 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Charisma Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    คซูำดำซ-ึปำมคุคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมคุคำเล ่Pamukkale (ระยะทาง 190 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวน

มาก  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale   ค าว่า 

“ปำมุคคำเล”่ ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้ำย 

และ Kale หมายถึง ปรำสำท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวที่เกดิขึ้นจากธารน ้ าใตด้ินที่มี

อณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่

ในปรมิาณที่สูงมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิ

เหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง 

เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลก

ตา และโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำร

ยกยอ่งจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี 

ค.ศ. 1988  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Colossae Thermal Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    ปำมคุคำเล-่แอสเพนโดส-อนัตำเลยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอสเพนโดส Aspendos (ระยะทาง 284 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นโรงละครโรมันทีม่คีวามสมบูรณ์และสวยงามเป็น

อยา่งยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชม โรงละครทีม่คีวามยิง่ใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกลช้ดิ ซึง่มคีวาม

สวยงามและสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มเีวทแีสดงดา้นหลังทีถู่กสรา้งขึน้

หลายชัน้เหมอืนกับอพารต์เมน้ท ์ทีม่หีอ้งส าหรับนักแสดงเพือ่ไวเ้ปลีย่นเครือ่งแต่งกาย 

นอกจากนัน้ทางดา้นซา้ยและดา้นขวายังมทีางทีย่ืน่ออกไปเหมอืนกับระเบยีงทีต่ดิตอ่กับ

ทีน่ั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครทีส่ามารถจุไดป้ระมาณ 15,000 

คน ซึง่มเีวททีีส่วยงาม ประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นพรอ้มดว้ยภาพทีแ่กะสลักอยา่งงดงาม 

ดา้นนอกยังแบง่ออกเป็นสามสว่นทีป่ระดับดว้ยน ้าพุ และยังมซีากโบราณอืน่ ๆ เชน่ เสา

ทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามทีอ่ยู่บนทางเดนิ สถานทีท่ าการคา้ขาย จากนัน้น าท่านออก

เดนิทางสู ่เมอืงอนัตำเลยี Antalya (ระยะทาง 47 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาที) เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั ้งอยู่ร ิมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

Mediterranean Sea ซึ่งตั ้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกเมือง

ประวัตศิาสตรซ์ ึง่สามารถยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้

ตั ้งอยู่บนที่ราบชายฝ่ังแคบๆ ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จน

นักทอ่งเทีย่วทีเ่คยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น “รเิวยีรำ่แหง่ตรุก”ี  

ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงนัน้ก็มทัีง้สว่นทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละ

ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก น าทา่นชม

ความสวยงามของ เมอืงอนัตำเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรีย์โบราณ 

รวมถงึก าแพงเมือง ซึง่เป็นที่ตัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทำวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหนึ่ง

หอคอยที่มคีวามส าคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสนี ้าตาลอ่อนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ หรอื 
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ประภาคารในอดตี ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์เป็นหอคอยทรงกลมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่และ

เป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูก

ลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ ประตูเฮเดรยีน 

Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่งสรา้งขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman 

Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนั้นถูกสรา้งขึ้นในรูปแบบทรงโคง้ 

จ านวน 3 ประตู ซึง่ถอืวา่เป็นประตทูีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศตุรกอีกีดว้ย จากนัน้

น าท่านชม ทำ่เรอืโบรำณ Old Habour ซึง่ปัจจุบันท่าเรอืแห่งนี้ไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงที่ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรือชมควำมงำมของอ่ำวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน 

Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีร่ำแห่งตุรก”ี ใหท้่านไดส้ัมผัส

อย่างใกลช้ดิโดยการล่องเรอืที่ตกแต่งคลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะพาท่านลัดเลาะไป

ตามหนา้ผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยู่ตามหนา้ผา และที่พลาด

ไม่ไดเ้รอืจะพาท่านล่องไปชมน ้าตกทีไ่หลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน 

นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึง่แตกต่างจากน ้าตกท่ัวๆไปในเมอืงไทย ส่วนใหญ่จะไหล

ลงดา้นลา่งจะเป็นล าธารน ้า นับวา่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีนั่กท่องเทีย่วอยา่งท่านไม่

ควรพลาด  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Crown Plaza Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    อนัตำเลยี-คอนยำ่-คปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya (ระยะทาง 304 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีใ่ชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืที่

ยคุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ Mevlana Museum เดมิเป็นสถานที่นักบวชใน

ศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลม

ขณะฟังเสยีงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกาย

กอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหนึง่ ก่อตัง้ โดย

เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม ส่วนหนึ่งของ พพิธิภัณฑเ์มฟลา

เป็นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดนิ รูม ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็น

หอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ โดยใช ้

สมีากมายตระการตา และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟ

ลาดว้ย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia  

 

(ระยะทาง 309 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะ

ไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนยีภาพตรุกทีีอ่ยูท่างดา้นทศิตะวันออก มเีทอืกเขาสลับกับทุง่หญา้ 

ฟารม์ปศสุัตว ์มุ่งหนา้สูด่นิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยท์ีนั่กท่องเทีย่วตา่งตอ้งการ

ทีจ่ะมาเยอืน ใหท้่านไดแ้วะชม คำรำวำนซำไรน ์Caravansarine สถานทีพ่ักแรมของ

เหล่าพ่อคา้ในสมัยโบราณส่วนใหญ่จะไดร้ับอิทธพิลมาจากเปอร์เชียที่นักเดินทาง

สามารถใชส้ าหรับการพักผอ่นใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พกัคำ้งคนื ที ่    Alfina Cave Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ 

  !! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน 

!! 



 
 
 

 
CODE : PET01 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    คปัปำโดเกยี 

05.00 น. ส าหรับทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้

ของโรงแรม 

 (ทวัร ์น ั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทวัร ์ค่ำข ึ้นบอลลูนประมำณท่ำนละ 

250USD       ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัร

เครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส ำหรบัท่ำนที่ไม่ได้ซื้อ ทวัร ์ข ึ้นบอลลูน อ ิสระพกัผ่อนที่โรงแรมได้ตำม

อธัยำศยั) 

น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ที่ตอ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. 

Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล  Apple Church 

ไดร้บัข ึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 ใหท้่านได ้

ถา่ยรูปกบัภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นแวะชม โรงงำน

ทอพรม ชมกรรมวธิกีารผลติพรมทีม่คีณุภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคัญอกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant 

น าท่านสู่ หุบเขำเซม ิวลัเล่ย ์ Zemi Valley ใหท้่านไดเ้ปลี่ยนอิริยาบถและสัมผัส

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของตุรกี สนุกสนำนกบักำรขีม่ำ้ ชมความสวยงามของ

ทวิทัศน์ของขุนเขาทีม่รีูปทรงแปลกตา ยากทีจ่ะมทีีใ่ดเสมอเหมอืนบนโลกใบนี้ นับว่า

เป็นความรูส้กึและความทรงจ าที่ดทีีสุ่ด ในครัง้หนึ่งของชวีติที่เราไดเ้ป็นส่วนหนึง่ของ

บรรยากาศทีส่วยงามตดิอันดับโลก ณ เมอืงคัปปาโดเกยี ซึง่กจิกรรมขีม่ำ้ ณ บรเิวณ

หบุเขำเซม ิวลัเลย่น์ ี ้เป็นกจิกรรมที ่เหลำ่บรรดำ Blogger และ Celebrity ท ัง้หลำย

ตำ่งก็นยิมมำเช็คอนิกนั นกัทอ่งเทีย่วอยำ่งเรำก็ไมค่วรทีจ่ะพลำดเชน่กนั น าทา่น

สู ่หุบเขำดอกเห็ด Mushroom Valley เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีเ่ป็นไฮไลทข์องคัปปาโด

เกยี ทีบ่รรดาเหล่านักท่องเทีย่วตอ้งไปชม เนื่องจากเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ทีม่แีท่งหนิ

รูปทรงแปลกประหลาดเป็นรูปดอกเห็น นับเป็นพันๆ หมื่น ๆ ดอก ตัง้เรียงรายกระจัด

กระจายกันอยู่อย่างน่าอัศจรรยต์ืน่ตาตื่นใจเป็นอันมาก เหมอืนดงหนามยักษ์ โดยทีเ่รา

นัน้สามารถเดนิชมตามเสน้ทางทีเ่ขาท าไวใ้ห ้หรอืไตปี่นขึน้ไปบนยอดเนนิจดุชมววิ แทง่

หนิทีน่ี่มรีูปทรงหลากหลาย บา้งก็เป็นแท่งทรงกระบอกตัง้ชัน บา้งก็มลีักษณะของฐาน

อว้นป่องส่วนปลายผอมเรียว บา้งก็ดูคลา้ยโดยกรวยพีระมิด บา้งก็มีรูปร่างเหมือน

หอคอยทีม่แีผน่หนิวางเทนิอยูด่า้นบนจนน่าพศิวง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ที ่    Alfina Cave Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ 

  !! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน 

!! 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง    คปัปำโดเกยี-อสิตนับลู 

05.00 น. ส าหรับทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้

ของโรงแรม 

 (ทวัร ์น ั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทวัร ์ค่ำข ึ้นบอลลูนประมำณท่ำนละ 

250USD       ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัร

เครดติ) 



 
 
 

 
CODE : PET01 

 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส ำหรบัท่ำนที่ไม่ได้ซื้อ ทวัร ์ข ึ้นบอลลูน อ ิสระพกัผ่อนที่โรงแรมได้ตำม

อธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนคร

ใตด้นิไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอยา่ง

ทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนี

ฉุกเฉิน ฯลฯ จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมคิ และ โรงงำนเพชร อสิระกับ

การเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ท่านชม เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ดนิแดนที่มีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์แปร

สภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปำโดเกยี 

Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลว่า ดินแดนม้ำพนัธุ ์ด ี ตั ้งอยู่ทาง

ตอนกลางของตุรก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส และ ภูเขาไฟฮา

ซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายท่ัวบรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด 

และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปู แทง่ กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม 

และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรยีกขานกันว่า 

ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนี้

เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี ใหท้่านไดแ้วะชม 

โรงงำนเซรำมคิ และ โรงงำนเพชร อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่ระลกึได ้

ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเนฟเชยีร ์

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เมอืงไคเซอรร์ ี ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู 

19.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.35 ช ัว่โมง)  

21.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิกรงุอสิตนับลู จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พกัคำ้งคนื ที ่    Pullman Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    อสิตนับลู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเขา้ชม โบสถช์อร่ำ Chora Church หนึ่งในโบสถ์ไบแซนไทน์อันสวยงามที่
ยังคงหลงเหลอือยู ่มกีารตกแตง่ภายในในดว้ยกระเบือ้งโมเสกและภาพจติรกรรมฝาผนัง 
ปัจจุบันไดถู้กปรับเปลีย่นใหเ้ป็น พพิธิภณัฑ ์คำรเิย่ Kariye อันน่าสนใจ โบสถช์อร่า 
อยูห่า่งจากยา่นประวัตศิาสตรห์ลักของอสิตันบลูออกไป แตก่ระนัน้ผูค้นเป็นจ านวนมากก็
ยังคงเดนิทางมาทีน่ี่ทุกวัน เพื่อมาชมความอลังการและความงามของกระเบือ้งโมเสก
และจติรกรรมฝาผนัง โบสถไ์บแซนไทน์เกา่แกแ่หง่นี้รอดพน้จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
และการรือ้ถอนสญัลักษณ์ของศาสนาครสิตใ์นยคุทีก่ายออรโ์ธดอกซแ์ละศาสนาอสิลาม
เรอืงอ านาจ โบสถห์ลังแรกในเวณนี้สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่4 Chora แปลว่า “ชนบท” 
จักรพรรดคิอนสแตนตนิทรงรับสั่งใหส้รา้งโบสถไ์วท้างทศิตะวันตกของเมอืง และตัง้ชือ่
โบสถท์ีม่คีวามหมายว่า “โบสถพ์ระมหำไถน่อกก ำแพง” จักรพรรดธิโีอโดเซยีสที ่2 
ทรงขยายก าแพงเมอืงในปี ค.ศ. 413 เพือ่ใหโ้บสถเ์ขา้มาอยูใ่นเขตเมอืงคอนสแตนตโิน
เปิลอย่างเหมาะสม โบสถห์ลังปัจจุบันสรา้งมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11 โดยมาดาพระ
ชายาของจักรพรรดอิเล็กซอิอสที ่1 โคมเนนอส มกีารต่อเตมิและตกแต่งภายในหลาย
ครัง้ รวมถงึกระเบือ้งโมเสกและจติกรรมฝาผนังทีอ่ยูม่าตัง้แตต่น้ ศตวรรษที ่14 หลังจาก
จักรวรรดอิอตโตมันไดร้ับชัยชนะ โบสถจ์งึถูกแปรเปลีย่นใหเ้ป็นมัสยดิ สุดทา้ยในช่วง
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กลางศตวรรษที ่20 สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดก้ลายเป็น พพิธิภณัฑ ์Kariye ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม
จนถึงปัจจุบัน          น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  Cruise Along the 
Bosphorus ซึง่เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท า
หนา้ทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่งยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้
กับ ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์
ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญ
ยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้
เรอืน าท่านขึน้ดา้นหนา้เพือ่เขา้ชมภายใน พระรำชวงัเบยเ์ลอเบยี ่Beylerbeyi Palace 
พระราชวังฤดูรอ้นอันเลื่องชื่อของจักรวรรดิออตโตมัน พระราชวังเบย์เลอเบยี่ มี
ความหมายว่า “พระรำชวงัของรำชำแหง่รำชำ” และใชเ้ป็นพระต าหนักฤดูรอ้นสมัย
จักรวรรดอิอตโตมันมาตัง้แต่ทศวรรษที ่1860 พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้ตามค าสั่งของ
สลุต่านอับดุลอะซซี โดยตัง้ใจใหเ้ป็นสถานทีเ่ล็ก ๆ ส าหรับใชเ้พือ่ความบันเทงิกับแขก
บา้นแขกเมอืง โดยทีแ่ขกคนส าคัญทีเ่คยมาเยอืนพระราชวัง ไดแ้ก ่จักรพรรดนิีเออเฌนี
ของฝรั่งเศส และ แกรนด์ดยุคนิโคลาสของรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดย
สถาปนกิทีช่ ือ่วา่ Sarkis Balyan เป็นตัวอยา่งของสถาปัตยกรรมพระราชวังทีค่อ่นขา้งจะ
เรยีบง่ายเมือ่เทยีบกับพระราชวังตรุกทีั่วไป แตก่ระนัน้ก็เป็นอาคารทีต่กแตง่อยา่งหรูหรา
ฟู่ ฟ่ายิง่กวา่อาคารสไตลย์ุโรปหรอือเมรกิันสว่นใหญ่ ภายในพืน้ทีส่ามชัน้มหีอ้งมากกว่า 
20 หอ้ง มีการแบ่งพื้นที่ใชส้อยส าหรับชายและหญิง ภายนอกพระราชวังจะมีสระน ้า
ขนาดใหญ่ที่ลอ้มรอบดว้ยระเบียงและคอกมา้ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึไดต้าม
อัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม มสัยดิชำมลกีำ Camlica Mosque เป็นมสัยดิทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดใน

ตุรก ี     มเีนื้อที่ 57,500 ตารางเมตร เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที่ 6 สงิหาคม 2013 เปิดให ้

ปฏบิัตศิาสนกจิครัง้แรกเมือ่วันที ่7 มนีาคม 2019 มัสยดิสามารถรองรับผูป้ฏบิัตศิาสนกจิ

ไดม้ากถงึ 63,000 คน โดยใชส้ถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถงึ

ศลิปะในปัจจุบันผสมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัวทีส่ดุ มัสยดิชามลกีา แหง่นี้ไดถู้กบันทกึให ้

เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรข์องตรุก ีหอคอยทีม่คีวามสงูตระหง่าน จ านวน 6 

หอคอยนัน้ โดยการอา้งองิมาจากหลักการศรัทธาของศาสนาอสิลามทีม่อียู่ 6 ประการ

ดว้ยกัน โดยทีห่อคอยทัง้ 4 ทีม่คีวามสูง 107.10 เมตรนัน้ ไดส้ือ่ถงึชัยชนะจากการท า

สงคราม Malazgirt ในปี ค.ศ. 1071 สว่นโดมหลักจะมคีวามสงู 72 เมตร สรา้งโดยมกีาร

อา้งองิมาจาก 72 เชือ้ชาตทิีพ่ักอาศัยอยูใ่นกรุงอสิตันบลู สว่นโดมทีม่ขีนาดเล็กมคีวาม

สงู 34 เมตรภายในตัวมัสยดิจะมกีารน าหลักการค าสอนในพระมหาคัมภรีอ์ัลกรุอา่นน ามา

เขียนเขียนไว ้ส่วนบนของโดมหลักมีการใส่จันทรเ์สี้ยว มีความกวา้ง 3.12 เมตร สูง 

7.77 เมตร หนักประมาณ 5 ตัน ถอืเป็นจันทรเ์สีย้วที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน

มัสยดิจะมีจัดแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนที่ปฏบัิตศิาสนกจิ, พิพิธภัณฑ์, จัดแสดง

นิทรรศการ, ศลิปหัตถกรรม, หอ้งประชุม ใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง 66.60 ลา้น

เหรียญดอลล่าสหรัฐ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกลเดน้ฮอรน์ Golden Horn หรือ

แหลมทีย่ืน่สูท่ะเลมารม์าร่าทางฝ่ังตะวันตกของอสิตันบลู ในอดตีเคยเป็นหนึง่ในสมรภมูิ

พชิยัการรบและเป็นทีต่ัง้ของศนูยบั์ญชาการรบของกองทัพเรอืแหง่จักรวรรดไิบเซนไทน ์

น ำทำ่นขึน้น ัง่กระเชำ้ Cable Car ขึน้สูย่อดเขำเปียลอทท ึPierre Loti Hill ยอดเขา

ซึง่สามารถเห็นววิของโกลเดน้ฮอรน์และทัศนียภาพของนครอสิตันบูลไดอ้ย่างชัดเจน 

ชื่อของเขาเปียลอททึถูกตั ้งขึ้นเพื่อใหเ้กียรติแก่ "จูเลี่ยน วูด" Julien Viaud นัก

ประพันธช์ือ่ดังชาวฝรั่งเศสซึง่มชีือ่เสยีงในตรุกเีป็นอยา่งมากในชว่งศตวรรษที ่19 หรอืที่

รูจ้ักในนามปากกา  "เปีย ลอทท"ึ Pierre Loti อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพอันสวยงาม

บนยอดเขาเปียลอททตึามอัธยาศัย ท่านสามารถน่ังจบิกาแฟตุรก ีTurkish Coffee ทีม่ี

ชือ่เสยีงหรอืชาหลากหลายชนดิในรา้นคาเฟ่ ซึง่เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วบนยอด

เขาแหง่นี้ สง่ทา้ยชว่งบา่ยดว้ยการน าทา่นสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice 
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Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะ

เป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลิ

คอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสดุหร ูณ Rooftop Arcadia Blue Restaurant 
  เป็นอกีหนึง่ภตัตำคำรทีบ่รรดำเหล่ำไฮโซท ัง้หลำยต่ำงหลงัไหลมำดืม่ด ่ำกบั

บรรยำกำศทีแ่สนโรแมนตคิของบรรยำกำศยำมค ำ่คนืทีม่แีสงสขีองไฟทีป่ระดบั
ประดำตำมสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีส่ ำคญั และแสงสใีนยำมค ำ่คนืของช่องแคบบอส
ฟอรสัจำกมุมสูงทีม่คีวำมสวยงำมเป็นอยำ่งมำก แลว้นกัทอ่งเทีย่วอยำ่งเรำจะไม่
พลำดเป็นอนัขำด 
พกัคำ้งคนื ที ่    Pullman Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    อสิตนับลู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลสิค์ซึง่

เหลอืแค่ส่วนปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้เสามงีาน

แกะสลักอันมคีวามหมายและมีคา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque 

ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท า

เป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยู่

ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวนเมื่อถงึเวลาที่จะตอ้งท าพิธลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย  Mosque of Hagia Sophia 

ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนา

ครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้  

น าท่านสู่ อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจิัส

ตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามทีถู่ก

ขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พเิศษ!! เป็นรำ้นอำหำรทีเ่หลำ่บรรดำเหลำ่ Blogger และ Celebrity ท ัง้หลำยตำ่งก็

ใหก้ำรยอมรบัวำ่ เป็นรำ้นอำหำรทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในอสิตนับลู  

น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช ่Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน 

ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทีไ่ดร้ับการ

ตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมค่ านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ย

สวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั 

Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันได

ลูกกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน น าท่านชม พระรำชวงัทอปกำปึ 

Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านเมหเ์มตที่ 2 เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 

1924 พิพิธภณัฑ์พระรำชวงัทอปกำปึ  หอ้งที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือหอ้ง

ทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึดา้ม

ประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ ไดเ้วลาน าท่านสู่

ย่าน ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักที่สุดในมหานครอสิตันบูล และ

เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตัง้อยู่ในเขตยุโรปของนครอสิตันบูล ค าว่า  

Taksim หมายถึงกำรแบ่งแยก หรือ กำรกระจรำย ซึ่งมีที่มาจากในรัชสมัยของ 

Sultan Mahmud I สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอ่างเก็บน ้าในยุคของออตโตมันและ

เป็นจุดทีส่ายน ้าจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืง

นอกจากนี้ค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรูปแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกี

ดว้ย ระหวา่งทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษ
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บนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim 

Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตรุก,ี รา้นคา้,  ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานดว่น

นานาชาตมิากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และ

สนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมายใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิไดต้ลอดเวลา 

อสิระใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของตรุก ี

*** เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิง จงึของดบรกิำรอำหำรค ำ่ *** 

20.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง     อสิตนับลู-กรงุเทพมหำนคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 
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  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 

 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง    28 ม.ีค.-06 เม.ย.63 / 01-10 พ.ค. 63 / 29 พ.ค.-07 ม.ิย. 63 

03-12 ก.ค. 63 / 24 ก.ค.-02 ส.ค. 63 / 07-16 ส.ค. 63 
 

รำคำทำ่นละ 49,900 บำท 
 
 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
 

ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,000 บำท  
 

 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่13 ธ.ค. 2562) ** 

 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  98,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
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ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ 

ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวัน

เดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

 (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 

ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได ้

ระบ ุ

 

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 8 วนั รวม

เทำ่กบั 40 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 10  วนั รวมเทำ่กบั  30 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม ออตโตมนั 10 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ ัง่มดัจ ำทำ่นละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำก

ท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด   ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม ออตโตมนั 10 วนั 

หลงัจำกทีท่ำ่นมดัจ ำเรยีบรอ้ยแลว้ ไมค่นืเงนิมดัจ ำไดใ้นทกุกรณี 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 10-14 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำง
ได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการ
ล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหต ุ 
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถที่จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทางทัวรจ์ัดให ้
ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนื
เงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิท
ฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า
การ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับ
การยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 
 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 
ท่าน / 3 เตยีง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่
สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมระดบั 4-5 ดำว บำงเมอืง เป็นมำตรฐำนของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่ำตรฐำนสำกล  
▪ โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ำ้ จะเป็นเพยีงกำรตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลงึกบัโรงแรมถ ำ้มำก

ทีสุ่ด จะไมใ่ชโ่รงแรมถ ำ้จรงิๆ เนือ่งจำกโรงแรมถ ำ้จรงิ ๆ น ัน้มจี ำนวนนอ้ยมำก และทำงกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุก
ขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดย
เด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 
100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตาม
มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถ
น าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ รายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระคา่ใชจ้่าย
ในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 
 

 
 
 
 


