
 

 

รหัสทัวร GOH2000624 

ทัวรตุรกี THE BEST OF TURKEY (บินภายใน 1 ขา)  
9 วัน 6 คืน (TK) 
อิสตันบูล - ชานัคคาเล - มาไมจําลองแหงทรอย - ไอวาลิค - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส -
บานพระแมมาร ี- ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองโบราณเฮยีราโพลิส - คอนยา - 
พิพิธภัณฑเมฟลานา - คาราวานซาไร - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจง - นครใตดิน - ชม
ระบําหนาทอง - สุเหราสีนํ้าเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหราเซนตโซเฟย – สไปซมารเกต็ - สวนดอกทิว
ลิป - พระราชวังโดลมาบาหเช - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - จัตรุสัทักษิม 

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  

 
20.30 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.30 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 69  
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 14 เมษายน 63 เปนตนไป ออกเดินทาง 23.00 น. และถึง
อิสตันบูล เวลา 05.20 น. ** 
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย – ไอวาลิค 

 

06.25 น. 
 
ถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล 
(Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคา
จากเอเชียสูยุโรป นบัตัง้แตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางป�อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 
1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมริบกัลลิโปลี สมยัสงครามโลกครั้งที่ 
1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคบืหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบให
ตุรกถีอนตัวออกถอนตวัออกจากสงครามโลก  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพ  

วนัที� 2. อิสตนับลู – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย - ไอวาลิค 

วนัที� 3. ชานคัคาเล – คซูาดาส ึ–  เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแม่มารี  - โรงงานเครื�องหนงั – ปามคุคาเล 

วนัที� 4. ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คาราวานซาไร 

วนัที� 5. คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้ิน – โรงงานทอพรม – ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

วนัที� 6. Optional บอลลนู – สนามบิน – อิสตนับลู 

วนัที� 7. อิสตนับลู – สเุหรา่สีนํ�าเงิน – ฮิปโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - สไปซม์ารเ์ก็ต 

วนัที� 8. สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – จตัรุสัทกัษิม – สนามบิน  

วนัที� 9. กรุงเทพฯ    



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) มาไมที่มี

ชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเรื่องทรอย (Troy) เปนหนึ่งในอาวุธ
ยุทโธปกรณอันชาญฉลาดในสมัยนั้นที่ชาวกรกีใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพื่อเปน
ของกํานัล แตไดแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขา
เมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการ
ศึกของนักรบโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม GRAND MILANO หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 ชานัคคาเล – คูซาดาส ึ– โรงงานเคร่ืองหนงั – บานพระแมมาร ี– ปามุคคาเล  

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เพ่ือเยี่ยมชมเมืองโบราณเอเฟซุส 
(City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารกึวา “มหานครแหงแรกและ
ยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน 
ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 ทาง 
โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดบัอยู ไดแก เทพีแหงปญญา 
เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รปูแกะสลักเทพีทั้ง 
4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดนาํกลับไปออสเตรีย
และตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 
30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตรุก ี
มลีานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยงัสามารถใชงานไดดี
อยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี ้
หลังจากนั้นนําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House 
โรงงานผลิตเส้ือหนังคณุภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวา



 

 

เปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถกูคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชตีาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  
สูเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่
ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” 
เมืองโบราณท่ีสมบรูณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน 
 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 
ทาง โดยบริเวณประตทูางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหง
ปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหงความรู รปูแกะสลัก
เทพีท้ัง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดชีาวออสเตรียไดนํากลับไป
ออสเตรยีและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได
ประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละคร
โบราณในตรุก ีมีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดบัขึ้นไป ปจจบุันยัง
สามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครัง้คราว หองอาบนํา้



 

 

แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยู
จนถึงทุกวันนี ้นาํทานเขาชมบานของพระแมมาร ี(House of Virgin Mary) ซึ่ง
เชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบ
อยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนัง
ชั้นนํา Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ เส้ือหนังคุณภาพดี 
พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม TRIPOLIS หรอืเทียบเทา 

 

วันที่ 4 
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – พิพิธภัณฑ
เมฟลานา – คาราวานซาไร  

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เขาชมปราสาทปุยฝ�าย (Cotton 
Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซี่ยมคารบอเนต มาตกตะกอนเกดิเปน
ลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นนํ้าตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปยุฝ�าย ซึ่งนํ้าแรที่
ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย 
นํ้าแรนี้มีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ
หรือนํามาดื่ม เพราะเชือ่วามีคุณสมบตัิในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดัน
โลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวานํ้าพุรอนสามารถ
รักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบนัเมืองปามุคคาเลและเมือง
เฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) ในอดตีเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกา
มุม ในป 190 กอนครสิตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ. 
1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอนํ้าท่ีศักดิส์ิทธิ์ ซึ่ง
ปจจุบันตัง้อยูในปามคุคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้า



 

 

โรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซล
จูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีก
ดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ีจากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา 
(Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เริ่มกอตัง้ขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา 
เจลาเลคดิน รูบี ซึง่เชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปน
ผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบน
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน นําทานแวะถายรูปกองคาราวานซาไร (Caravansarai) 
จุดพักขบวนสินคาโบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม OZKAYMAK PARK หรือเทียบเทา     
 



 

 

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – ชมระบําหนาทอง 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอัน
นาอัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะ
แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตางๆ เกดิเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จน
ไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่ง

เปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อท่ีนา
ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเทา  
    

วันที่ 6 Optional บอลลนู – พิพิธภัณฑกลางแจง – สนามบิน – อิสตนับูล 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 *สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี จะตองออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยากใช
เวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวรราคา
โดยประมาณ 200-230USD ตอ 1 ทานรบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงกับ
หัวหนาทัวรโดยตรงทางบริษัทเปนเพียงตวักลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) * 



 

 

นําคณะออกเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้า
เปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต  
  

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค 
(Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตรุก ีเดินทาสูโรงงาน
เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิต
สินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาได
ตามอัธยาศัย 

17.00 น. นําทางเดินทางสูสนามบินเคยเซอรี ่โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
20.40 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK2015 

** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 14 เมษายน 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบนิที่ TK2021 
เวลา 20.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 21.35 น. ** 

22.25 น. เดินทางถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา     

 



 

 

วันที่ 7 อิสตันบูล – สุเหราสนีํ้าเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย - สไปซมารเก็ต 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ 
คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตรุก ีเดินทางสูจัตุรัส
สุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีนํ้าเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมือง
ในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสนีํ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ 
ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง  ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลอืบสีนํ้าเงินที่ใชปู
ตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นท่ีซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซน
ไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  
 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บาย นําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจจบุัน 
พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา 
นิกายออโธดอกซ ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสราง
ที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยคุกลาง จดุเดนอยูที่
ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซน
ไทน นําทานแวะตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน



 

 

สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให
เลือกซื้อมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 8 
สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบ
บอสฟอรัส – Taksim Square – สนามบิน   

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทวิลิป สวนแหงนี้จะ
มีการจดัแสดงดอกทิวลิปสีสันตางๆมากมาย ดอกทิวลิปนี้จะบานเตม็ที่ในชวงเดือน 
เมษายน ของทุกปเทานั้น ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความงดงามมากในชวงนี ้จะมีสีสัน
สลับกันตามสายพันธตางๆ ของดอกทิวลิป ทานสามารถถายรปูเก็บเปนที่ระลึกไดเตม็ที่
ในชวงนี ้จากนั้นนําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดย
สุลตานอับดุลเมจิต ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปน
พระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุมสรางคดิเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกับแบบ
อาหรับอยางสวยงาม 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black 

Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 
กิโลเมตร ความกวางตัง้แต 500 เมตร จนถึง 3 กโิลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรป
และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอส
ฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือ
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวงัโดลมาบาชเชหรือ
บานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น 
หลังจากนั้นนําทานเดินชม Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอสิตันบูลท่ีไดครกึครื้น
ไปดวยรานรวงตางๆมากมาย 

17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 64 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที ่22 มีนาคม 2563 ออกเดินทาง เวลา 20.15 น. และถึง
กรุงเทพฯ 09.50 น. ** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ    

 
10.15 น. 

 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

13 – 21 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 
13,605.

- 
4,900.- 

08 – 16 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 
13,605.

- 
4,900.- 

22 – 30 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 
13,605.

- 
4,900.- 

14 – 22 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 
16,365.

- 
5,900.- 

27 เม.ย.-05 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 
16,365.

- 
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 ไมตองทําวีซาตุรก ี
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัดจํา

แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หากไมสง

สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมตั ิ
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 20 กก.และมากกวา 2 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (40 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นัง่พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง
รวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว เ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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


