
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



เดนิทาง         10-17 เมษายน 2562 / 13-20 เมษายน 2562 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 

19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประตู 9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

23.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของการเดนิทาง    อสิตนับูล-อซิเมยีร-์ปามุคคาเล่ 

04.00 น.  เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2312 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.15 ช ัว่โมง)  

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์ หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ น า

ทา่นชมความสวยงามของ เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยี

ของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณข์อง นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library 

of Celsus และอาคารส าคญัอกีแห่งคอื วหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้ง

ขึน้ถวายแดจ่กัรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแห่งนีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบูรณม์าก จากน้ันปิดทา้ย

กนัทีส่ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้

ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุน้ัน 

สรา้งสมยักรกีโบราณ แตพ่วกโรมนัมาปรบัปรงุใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้ 

เทีย่ง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ 

อกีทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอกีหน่ึงเมอืงที่

มนัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก ทา่นชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามุคคาเล่ 

Pamukkale   ค าวา่ “ปามคุคาเล่” ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุย

ฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน า้ตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน า้ใตด้นิทีม่อีณุหภมูิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิ

ลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ ัง้อยูห่่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิา

จบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร ิว้ เป็นแอง่ เป็นช ัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิ

อนัสวยงามแปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามุคคาเล่ ไดร้บัการ

ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมอืงแห่งน า้พุเกลอืแรร่อ้น น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย 

(ปามุคคาล่) เมอืงแห่งน า้พุเกลอืแรร่อ้น  

น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน า้ เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแชแ่ข็ง       

ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น า้แรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะช ัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ย

เป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น า้แรนี่ม้อีุณหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไป

อาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรค

ทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี 

   

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ปามุคคาเล่-อนัตาเลยี 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงอนัตาเลยี Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ ัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน Mediterranean 

Sea ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีเป็นอกีหน่ึงเมอืงประวตัศิาสตร ์ซ ึง่สามารถยอ้นกลบัไป

ประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรบัตวัเมอืงน้ันตัง้อยูบ่นทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและ

ทอ้งทะเลอนังดงาม จนนักทอ่งเทีย่วทีเ่คยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น “รเิวยีรา่แห่งตรุก”ี ซ ึง่

สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงน้ันก็มที ัง้สว่นทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละทอ่งเทีย่วทาง

ประวตัศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชมความสวยงามของ เมอืงอนัตาเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ รวมถงึ

ก าแพงเมอืง ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหน่ึงหอคอยทีม่คีวามส าคญั ซึง่

สรา้งขึน้จากหนิสนี า้ตาลออ่นเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรอื ประภาคารในอดตี ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์ เป็น

หอคอยทรงกลมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่และเป็นจดุหมายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของ

เมอืง ปัจจบุนัหอคอยถกูลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมาย จากน้ันน าทา่นสู ่ ประตูเฮเด

รยีน Hadrian’s Gate ประตชูยัซ ึง่สรา้งขึน้ตามชือ่ของจกัรพรรดโิรมนัเฮเดรยีน Roman Emperor 

Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่ 2โดยประตูน้ันถูกสรา้งขึน้ในรปูแบบทรงโคง้ จ านวน 3 ประต ู ซ ึง่ถอืวา่เป็น

ประตทูีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงของประเทศตรุกอีกีดว้ย จากน้ันน าทา่นชม ท่าเรอืโบราณ Old Habour ซึง่

ปัจจบุนัทา่เรอืแห่งนีไ้ดถ้กูปรบัปรงุใหเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีส่ าคญัส าหรบันักทอ่งเทีย่วโดยยงัคงเคา้โครงเดมิ

ไว ้ จากน้ันน าทา่น ล่องเรอืชมความงามของอ่าวทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดเิตอรเ์น่ียน 

Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีรา่แห่งตรุก”ี ใหท้า่นไดส้มัผสัอยา่งใกลช้ดิโดย

การลอ่งเรอืทีต่กแตง่คลา้ยกบัเรอืโจรสลดั เรอืจะพาทา่นลดัเลาะไปตามหนา้ผาตา่งๆ ทีม่โีรงแรมระดบั 5 

ดาว สรา้งเรยีงรายอยูต่ามหนา้ผา และทีพ่ลาดไม่ไดเ้รอืจะพาทา่นลอ่งไปชมน า้ตกทีไ่หลจากหนา้ผาไหลลง

สูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเน่ียน นับวา่เป็นความแปลกใหม่ ซ ึง่แตกตา่งจากน า้ตกทัว่ๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญจ่ะ

ไหลลงดา้นลา่งจะเป็นล าธารน า้ นับวา่เป็นอกีหน่ึงประสบการณท์ีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไม่ควรพลาด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่Basaran Business Hotel  5*    หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     เมอืงอนัตาเลยี-เมอืงคปัปาโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 542 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

6 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงามสองขา้งทางโดยตลอด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะพกัเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทีพ่กัแรมของพ่อคา้

ชาว เตริก์ สมยัออตโตมนั ทีย่ิง่ใหญ ่ น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ี Underground City of 

Derinkuyu or Kaymakli  เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจาก

ขา้ศกึศตัรนูครใตด้นิไคมคัลมีชี ัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนีม้คีรบเคร ือ่งทกุอยา่งทัง้

หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นชม “ระบ าหน้าทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่    Gore Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ า้  

!! หมายเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     คปัปาโดเกยี-อสิตนับูล 



05.00 น. ส าหรบัทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

  (ทวัรน์ั่งบอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 230USD ในกรณีที่

ช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษิทับอลลนู รอรบัทา่น เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาด 

(ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนา

ครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อป

เป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา

รอ่งลกึ เนินเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เกา่แกภ่าษา

ฮติไทต ์ (ชนเผ่ารุน่แรก ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ ดนิแดนมา้พนัธุด์ ี ต ัง้อยูท่างตอนกลาง

ของตรุก ี เป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีที่

แลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บรเิวณจนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ัน้ใหม่

ขึน้มา จากน้ันกระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นหนิ แผ่นดนิภเูขาไฟไปเร ือ่ย ๆ นับแสนนับ

ลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปู แทง่ กรวย ปลอ่ง กระโจม 

โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ ปล่องไฟ

นางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี จากน้ันใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงานทอพรม,โรงงาน

เซรามคิ และ โรงงานเพชร อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

16.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เมอืงเนฟเชยีร ์ 

19.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

21.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั  

  พกัคา้งคนื ที ่ Gonen Hotel 5*  หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     อสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายที่

ยาว 20 เมตร แตก่ระน้ันก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ 

จากน้ันน าทา่นชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้ง

สนี า้เงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณ์

เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากน้ันน าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยุคกลาง สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาว

มุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ ภายในมเีสางามค า้ทีส่ลกัอยา่งวจิติร และประดบัไว ้

งดงาม 108 ตน้ สง่ ทา่นสู่ อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ

จสัตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน า้ส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุอสิตนับูลถกู

ขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่ 2 เปลีย่นเป็น

พพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งทีโ่ดง่ดงัและเป็นทีส่นใจคอืหอ้ง

ทอ้งพระคลงัอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิ และวตัถลุ า้คา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกต

ใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรตั เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญั สง่ทา้ยคร ึง่วนัชว่งเชา้ดว้ยการน าทา่นสู ่ย่านชอ้ปป้ิง 

ตลาดสไปซ ์ มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งช ือ่ของตรุก ี อยา่ง แอปปลิ

คอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

  พกัคา้งคนื ที ่ Gonen Hotel 5*  หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรุงอสิตนับูล-กรุงเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละ

สองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชยี เช ือ่มระหวา่ง ทะเล

ด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นได ้

ชมทวิทศันท์ ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรสัทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการ

ป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ น าทา่นเขา้ชม 

พระราชวงัโดลมาบาเช ่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่ง

สงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจกัรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะ

ผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ 

ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ ึง่อยูเ่หนืออา่วเล็ก ๆ ที ่ ชอ่งแคบบอส

ฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเรม็ ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้

เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นสูย่า่น ทกัซมิ สแควร ์ Taksim Square เป็นยา่นคกึคกัทีสุ่ดในมหานครอสิตนับูล และเป็นจดุ

ศูนยร์วมของนักทอ่งเทีย่วทัว่โลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตนับูล ค าวา่  Taksim หมายถงึ การ

แบ่งแยก หรอื การกระจราย ซ ึง่มทีีม่าจากในรชัสมยัของ Sultan Mahmud I สถานทีแ่ห่งนีเ้คยเป็น

ทีต่ ัง้ของอา่งเก็บน า้ในยคุของออตโตมนั และเป็นจดุทีส่ายน า้จากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจาย

ออกไปยงัสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนีค้ าวา่ Taksim   ยงัหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิ

ของตรุกอีกีดว้ย ระหวา่งทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงทีว่ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบน

รถรางไดนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงตา่งบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี ้ Taksim Square ยงัรายลอ้ม

ไปดว้ยรา้นอาหารตรุก,ี รา้นคา้, ผบั, คาเฟ่และรา้นอาหารจานดว่นนานาชาตมิากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, 

Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดงั อืน่ ๆ อกีมากมายให ้

นักทอ่งเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิไดต้ลอดเวลา 

(** เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมคีา่ของท่านจงึของดบรกิารอาหารค า่ ** ) 

18.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.35 ช ัว่โมง)  

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

ก าหนดการเดนิทาง 

10-17 เมษายน 2562 / 13-20 เมษายน 2562 

 



 

 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเดก็ 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน้ 

ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดีย่ว  

เพิม่เงินอกีท่านละ 9,000.- บาท 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่15 พ.ย. 2561) ** 

 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ  95,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านัน้) 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น า้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยี ์รเิวยีรา่ ตรุก ี8 วนั 

การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด  ภายใน 30 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

 

 

 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยี ์รเิวยีรา่ ตรุก ี8 วนั 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 



ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั หกัคา่มดัจ า 10,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-15 วนั หกัคา่มดัจ า 10,000+คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 

 

หมายเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

      ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพิม่เงินท่านละ 4,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึง

และรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ 

กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่  าระ

มาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่น้ัน(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

▪ ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่

ทวัรน้ั์น ๆ ยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์น

ยกเลกิบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั

ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุก ีไม่ใชม่าตรฐานสากล  

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

▪ ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีมทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 



▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลช ัน่น า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีด

อกีคร ัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัใน

ถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ 

(ICAO) 

▪ หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

▪ รายการทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระคา่ใชจ้า่ยในน า้หนักสว่นทีเ่กนิ 


