
 

 

รหัสทัวร GQH1901623 

ทัวรตุรกี PERFECT TIME TURKEY ตุรกี 10 วัน 8 คืน (TK) 
พิพิธภัณฑกลางแจง – โชวระบําหนาทอง - นครใตดิน – พิพิธภัณฑเมฟลานา - ปามุคคาเล   

ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี  

เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย  

เฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส – ฮิปโปโดม – สุเหราสีน้ําเงิน – แกรนดบารซาร  

ตลาดสไปซ มารเก็ต - พระราชวังทอปกาป - สุเหราเซนตโซเฟย - พระราชวังโดลมาบาเช  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย 
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 

เคานเตอร U  สายการบินเตอ 
 
09.25 น. 
15.50 น. 
 
17.30 น. 
 
19.05 น. 
 

กิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 59 
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน
นําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารในประเทศ 
ออกเดินทางตอ สูเมืองเคยเซอร่ี (Kayser) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2009 
เดินทางถึงสนามบินเคยเซอร่ี นําคณะเดินทางสูท่ีพัก 
เขาสูท่ีพัก AVRASYA หรือเทียบเทา 

วันท่ี 2 Optional Tour–คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑกลางแจง–โชวระบําหนาทอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก 
ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา
โดยประมาณ  200 - 240 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงค
กับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนํา
เทาน้ัน) **  
นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันนา
อัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถม
เปนเวลาหลายลานป  เม่ือวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน 
มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง
ตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือ
วา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
         
บาย 

นําทานออกเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง 
(Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 
ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมาก



 

 

เพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสต นําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City) ซ่ึงเปนที่หลบซอนจาก
การรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใต
ดินพรอมสรรพ  จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดี
ของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย   

ที่พัก เขาสูท่ีพัก AVRASYA หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 3 Optional Tour – คอนยา – นครใตดิน – พิพิธภัณฑเมฟลานา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานตองการสัมผัสประสบการณใหมกับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไป

ตามแกรนดแคนยอน ตรอกซอกเขาที่เปนรูปทรงตาง ๆ ไดอยางใกลชิดอยางที่ไมเคยมี
นักทองเที่ยวชาวไทยไดเคยสัมผัสมากอน แวะใหทานไดถายรูปกับภูเขารูปทรงตาง ๆ 
ไดอยางใกลชิดนับวาเปนประสบการณใหมอยางแทจริง  (คารถ Jeep Safari  ไมได
รวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  100 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถาม
แจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูล
และคําแนะนําเทาน้ัน) ** 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย เขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum)  เร่ิมกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดย

เมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวาชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือ
เรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี
พ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA KONYA หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล 

(Pamukkale) เปนน้ําตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน้ําใตดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 



 

 

35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนข้ึนมา
เหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนร้ิว เปนแอง เปนช้ัน ลดหล่ันกันไป
ตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปน
เอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 
สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิด

จากน้ําแรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซ่ียม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา 
ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซ่ึงน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ัน
จะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ
ต้ังแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม 
เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได 
จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ จากน้ันนําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกา
มุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานท่ีแหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังป ค.ศ 
1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธ์ิ ซ่ึงปจจุบัน
ต้ังอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรง
อาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 5 คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางไปยังเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อันเปนที่ต้ังของเมืองเอฟฟซุส (City of 

Ephesus)  เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษา ไวเปนอยางดี ท่ีสุดเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยู
ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองข้ึนท่ีน่ี เม่ือประมาณ 
1,000 ปกอนคริสตกาล  ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซีย และกษัตริยอ
เล็กซานเดอรมหาราช  ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอเฟซุส” ข้ึน
เปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน  เราไดเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่



 

 

สองขางทาง เต็มไปดวยส่ิงกอสรางที่ปรักหักพังเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปน
วัดตางๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดประมาณ 30,000 คน ซ่ึง
ยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี  มีคอนเสิรตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส มาแสดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและย่ิงใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ
และม่ังค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of 
Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 
4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด 
และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีท้ัง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา 
แวะชมโรงละครเอเฟซุส  ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงท่ี
ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ัง
ชมไลระดับข้ึนไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบาง
เปนคร้ังคราวหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of 
vergin mary) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบาน
หลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอม
เมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากน้ันนําทานเย่ียม
ชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเส้ือหนังคุณภาพดี ให
ทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ASYRA หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 6 เพอรกามัม–วิหารอะโครโปลิส–ชานัคคาเล–มาไมจําลองแหงทรอย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจาก

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ผานชมเมืองเพอรกามัม 
เปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานในการ
ป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึง
มักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ี



 

 

เติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน 
(upper town) จะเปนพ้ืนที่วิหารบูชาเทพเจา สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ พระราชวังและพ้ืนที่ใช
งานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใน
สวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซ่ึงเปนศูนยกลาง

การคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับต้ังแตสุลตาน
อาหเม็ดที่ 2 ไดสรางป�อมปราการข้ึนที่น่ีเมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ต้ัง
ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 เม่ือฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุก
คืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก  ให
เวลาทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองซึ่งต้ังตระหงานอยูริมทะเล  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KOLIN หรือเทียบเทา 

 

วันท่ี 7 เฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส – ฮิปโปโดม – สุเหราสีน้ําเงิน –  
แกรนดบารซาร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานน่ังเรือเฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชองแคบ ต้ังอยู

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่ก้ันระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของ
ตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารมะรา (Sea of 
Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล 
(Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan 
Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนา
สุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมี

ความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนัง
ดานใน  และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาห
เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางท้ังหมด 7 ป   จากน้ันนําทานเดินทางสูตลาดใน
รม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand 
Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เม่ือป ค.ศ. 1461 
ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขาย



 

 

ของสารพัด ต้ังแตทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง 
กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเปนท่ีนิยม
ของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรอง
ราคาใหมาก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GONEN YENIBOSNA หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 8 สุเหราเซนตโซเฟย – พระราชวังทอปกาป – สไปซมาเก็ต – ลองเรือบอสฟอรัส  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา 
ที่พัก 

นําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน 
พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา 
นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปน
ส่ิงกอสรางที่ย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
จุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของ
สถาปตยกรรมไบแซนไทน จากน้ันนําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi 
Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบัน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ 
เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 
และเคร่ืองทรงของสุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน อาจจะ
ทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทาน
สามารถเลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอซ่ึงมีให
เลือกซ้ือมากมาย นําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา 
(The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ิน  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชอง
แคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  
ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาช
เชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GONEN YENIBOSNA หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน 
เชา 
 
 
 
14.30 น. 
17.55 น. 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต ในป 
ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่
ทุมสรางคิดเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใชเวลากอสรางถึง 
12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม 
นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล 
ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี TK 58 
 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
07.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 13-22 
ส.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 
วันที่ 08-17 
ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 
วันที่ 03-12 
ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 



 

 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (45 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย ( 30 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 


