
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 14-23 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 19-28 ต.ค. / 20-29 ต.ค.  
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 

19.00 น. พบกันที ่เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

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

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.20 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    อสิตนับูล-อซิเมยีร-์คซูำดำซ ึ

05.20 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2312 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.20 ช ัว่โมง)  

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอซิเมยีร ์ Izmir หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่

ศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่บำ้นพระแม่มำร ีHouse of Virgin Mary (ระยะทาง 70 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชม  บำ้นพระแม่มำร ีHouse of 

Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถกู

คน้พบอย่างปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่าง

ละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จน

พบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปป้ัน

ของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของ

บา้น มกี๊อกน ้ าสามก๊อก ที่มคีวำมเชือ่ว่ำเป็นก๊อกน ำ้ทีม่คีวำมศกัด ิส์ทิธ ิ ์แทนควำมเชือ่ใน

เรือ่ง สุขภำพ ควำมร ำ่รวย และควำมรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก ำแพงอธษิฐำน ซึง่มคีวามเชือ่

วา่หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าเดนิท่านสู่ เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 10 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี อดตีเป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมัน           

ชม อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus 

และอาคารส าคัญอกีแหง่คอื วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวาย

แดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอือยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ย

กันทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดย

สกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนั้น สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากขึน้ น ำทำ่นช้

อปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกี

ทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระให ้

ท่านเลือกซื้อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซ ึKusadasi 

(ระยะทาง 82 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Charisma Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    คซูำดำซ-ึปำมุคคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale (ระยะทาง 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก ระหว่างทาง

ใหท้่านไดแ้วะเขา้ชม ไร่สตอเบอรี ่Strawberry Garden ใหท้ำ่นไดเ้ก็บผลสตอเบอรี ่สดๆ 

รบัประทำนสด ๆ จำกไร่ไดเ้ลย ไร่สตอเบอรีแ่ห่งนีม้บีรรยำกำศทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ 

สำมำรถมองเห็นววิทวิทศันท์ ีส่วยงำมของขุนเขำธรรมชำตแิบบ 360 องศำ มำสูดอำกำศ

บรสุิทธิ์ให้เต็มปอด และรบัประทำนสตอรเบอร์รี่ท ีป่ลอดสำรพษิ รสชำตหิวำนและ

ปลอดภยัจำกสำรพษิ ช่วงฤดูกำลเก็บสตอเบอรี ่จะเร ิม่ออกผลต ัง้แต่ช่วง ปลำยเดอืน 

มถิุนำยน ไปจนถงึปลำยเดอืน พฤศจกิำยน ของทุกปี และภำยในหนึง่ปีจะมเีพยีงช่วง

เดยีวเทำ่น ัน้ 



 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale   ค าว่า “ปำมุค

คำเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้ำย และ Kale 

หมายถงึ ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่ีอุณหภูมปิระมาณ 35 

องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลง

มาจากภเูขา “คำลดำก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท า

ปฏกิ ิรยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน 

จนท าให ้ปำมุคคำเล่ ได้รบักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทำง

ธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Richmond Thermal Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    ปำมุคคำเล-่อนัตำเลยี-แอสเพนโดส-อนัตำเลยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอนัตำเลยี Antalya (ระยะทางประมาณ 242 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียน Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นอกีหนึ่งเมอืง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่สามารถยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่น

ทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จนนักท่องเทีย่วทีเ่คยมาเยอืน

ลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น “รเิวยีรำ่แหง่ตรุก”ี ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงนั้นก็มทีัง้สว่นที่

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอสเพนโดส Aspendos ทีอ่ยู่ห่างประมาณ 45 กโิลเมตร น า

ทา่นชม โรงละครทีม่คีวามยิง่ใหญ่ Roman Theater สมัผัสอยา่งใกลช้ดิ ซึง่มคีวามสวยงามและ

สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มเีวทแีสดงดา้นหลังทีถู่กสรา้งขึน้หลายชัน้เหมอืนกับอ

พารต์เมน้ท ์ทีม่หีอ้งส าหรับนักแสดงเพือ่ไวเ้ปลีย่นเครือ่งแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ยและ

ดา้นขวายังมีทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ตดิต่อกับที่น่ัง ผ่านชมโบราณสถาน ความ

สวยงามของโรงละครทีส่ามารถจุไดป้ระมาณ 15,000 คน ซึง่มเีวททีีส่วยงาม ประดับตกแต่งดว้ย

หนิอ่อนพรอ้มดว้ยภาพทีแ่กะสลักอย่างงดงาม ดา้นนอกยังแบ่งออกเป็นสามสว่นทีป่ระดับดว้ย

น ้าพ ุและยังมซีากโบราณอืน่ ๆ เชน่ เสาทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามทีอ่ยู่บนทางเดนิ สถานทีท่ า

การคา้ขาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Crown Plaza Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    อนัตำเลยี-คอนยำ่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ เมอืงอนัตำเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ 

รวมถงึก าแพงเมอืง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทำวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหนึ่งหอคอยทีม่ี

ความส าคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสนี ้าตาลอ่อนเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต 

ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์เป็นหอคอยทรงกลมทีค่่อนขา้งมคีวามโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและ

รา้นอาหารมากมาย จากนัน้น าทา่นสู ่ประตูเฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึง่สรา้งขึน้ตาม

ชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน Roman Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตูนั้นถูก

สรา้งขึน้ในรปูแบบทรงโคง้ จ านวน 3 ประตู ซึง่ถอืว่าเป็นประตูทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศ

ตุรกอีีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม ทำ่เรอืโบรำณ Old Habour ซึง่ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ไดถู้ก

ปรับปรงุใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ าคัญส าหรับนักท่องเทีย่วโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนั้นน า

ทา่น ลอ่งเรอืชมควำมงำมของอ่ำวทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์นีย่น Mediteranian 

Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีร่ำแห่งตุรก”ี ใหท้่านไดส้ัมผัสอย่างใกลช้ดิโดยการ

ล่องเรือทีต่กแต่งคลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะพาท่านลัดเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ทีม่โีรงแรม

ระดับ 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยูต่ามหนา้ผา และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้รอืจะพาทา่นลอ่งไปชมน ้าตกทีไ่หล

จากหนา้ผาไหลลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึง่แตกต่างจากน ้ าตก



 
ทั่วๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญ่จะไหลลงดา้นลา่งจะเป็นล าธารน ้า นับว่าเป็นอกีหนึ่งประสบการณ์

ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไมค่วรพลาด  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya (ระยะทาง 304 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่ชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่

ขา้วอูน่ ้าของประเทศ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Grand Konya Hotel  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี         

   

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    คอนยำ่-คปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนา

อสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย 

ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได ้ผูท้ี่มี

สมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่ กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษใน

ศาสนาอสิลาม ส่วนหนึ่งของ พพิธิภัณฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดนิ รูม ี

Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายใน

ประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตา และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม 

สานุศษิย์ บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคปัปำโดเกีย 

Cappadocia (ระยะทาง 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่าน

จะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพตรุกทีีอ่ยูท่างดา้นทศิตะวันออก มเีทอืกเขาสลับกับทุง่หญา้ ฟารม์

ปศสุตัว ์มุง่หนา้สูด่นิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยท์ีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งตอ้งการทีจ่ะมาเยอืน 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น

ดว้ยกับศาสนาครสิต์ ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ไดร้บัขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกในปี 1984 ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร น าท่านสู่ หุบเขำเซม ิวลัเล่ย  ์Zemi Valley ใหท้่านไดเ้ปลี่ยนอิริยาบถและ 

สนุกสนำนกบักำร ขีม่ำ้      ชมความสวยงามของทวิทัศน์ของขนุเขาทีม่รีปูทรงแปลกตา ยากที่

จะมทีีใ่ดเสมอเหมอืนบนโลกใบนี้ นับวา่เป็นความรูส้กึและความทรงจ าทีด่ทีีส่ดุ ในครัง้หนึ่งของ

ชวีติที่เราไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่สวยงามตดิอันดับโลก ณ เมืองคัปปาโดเกีย ซึง่

กจิกรรมขีม่ำ้ ณ บรเิวณหุบเขำเซม ิวลัเล่ยน์ ี ้เป็นกจิกรรมที ่เหล่ำบรรดำ Blogger และ 

Celebrity ท ัง้หลำยต่ำงก็นยิมมำเช็คอนิกนั นกัท่องเทีย่วอย่ำงเรำก็ไม่ควรทีจ่ะพลำด

เชน่กนั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ที ่    Best Western Cave Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ 

  !! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง    คปัปำโดเกยี-ไคเซอรร์ี-่อสิตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้ของ

โรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทวัร ์ค่ำขึน้บอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD       

ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส ำหรบัทำ่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   



 
เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิ

ไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มีครบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให ้

ทา่นไดแ้วะชม โรงงำนทอพรม ชมกรรมวธิกีารผลติพรมทีม่คีุณภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคัญ

อกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ทา่นชม เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุ

เขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปำโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่

เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์แปลวา่ ดนิแดนมำ้พนัธุด์ ีตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจาก

การระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาที่

พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา 

จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสน

นับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย 

ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีก

ขานกันวา่ ปลอ่งไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนี้

เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม 

โรงงำนเซรำมคิ และ โรงงำนเพชร อสิระกับการเลือกซื้อสนิคา้และของที่ระลึกไดต้าม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี ่Kayseri (ระยะทาง 72 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เมอืงไคเซอรร์ี ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2021 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.35 ช ัว่โมง)  

21.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิกรุงอสิตนับูล จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัคำ้งคนื ที ่    Piyalepasa Double Tree Hilton  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    อสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเขา้ชม โบสถช์อร่ำ Chora Church หนึ่งในโบสถ์ไบแซนไทน์อันสวยงามที่ยังคง
หลงเหลอือยู ่มกีารตกแตง่ภายในในดว้ยกระเบือ้งโมเสกและภาพจติรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันไดถู้ก
ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็น พพิธิภณัฑ ์คำรเิย่ Kariye อันน่าสนใจ โบสถ์ชอร่า อยู่ห่างจากย่าน

ประวัตศิาสตรห์ลักของอสิตันบลูออกไป แตก่ระนัน้ผูค้นเป็นจ านวนมากก็ยังคงเดนิทางมาทีน่ี่ทุก
วัน เพือ่มาชมความอลังการและความงามของกระเบือ้งโมเสกและจติรกรรมฝาผนัง โบสถไ์บแซน
ไทน์เกา่แกแ่หง่นี้รอดพน้จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว และการรือ้ถอนสญัลักษณ์ของศาสนาครสิต์

ในยุคที่กายออร์โธดอกซแ์ละศาสนาอสิลามเรืองอ านาจ โบสถ์หลังแรกในเวณนี้สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่4 Chora แปลวา่ “ชนบท” จักรพรรดคิอนสแตนตนิทรงรับสัง่ใหส้รา้งโบสถไ์วท้างทศิ
ตะวันตกของเมือง และตั ้งชื่อโบสถ์ที่มีความหมายว่า “โบสถพ์ระมหำไถ่นอกก ำแพง” 

จักรพรรดธิโีอโดเซยีสที ่2 ทรงขยายก าแพงเมอืงในปี ค.ศ. 413 เพือ่ใหโ้บสถเ์ขา้มาอยู่ในเขต
เมอืงคอนสแตนตโินเปิลอยา่งเหมาะสม โบสถห์ลังปัจจุบันสรา้งมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่11 โดย
มาดาพระชายาของจักรพรรดอิเล็กซอิอสที ่1 โคมเนนอส มกีารต่อเตมิและตกแต่งภายในหลาย

ครัง้ รวมถงึกระเบือ้งโมเสกและจติกรรมฝาผนังทีอ่ยูม่าตัง้แตต่น้ ศตวรรษที ่14 หลังจากจักรวรรดิ
ออตโตมันไดรั้บชยัชนะ โบสถจ์งึถกูแปรเปลีย่นใหเ้ป็นมัสยดิ สดุทา้ยในชว่งกลางศตวรรษที ่20 

สถานทีแ่หง่นี้จงึไดก้ลายเป็น พพิธิภณัฑ ์Kariye ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมจนถงึปัจจุบัน         น าท่าน 
ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และ
สองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่ม

ระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 
กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็น
จุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตาม

ชอ่งแคบเหลา่นี้ เรอืน าทา่นขึน้ดา้นหนา้เพือ่เขา้ชมภายใน พระรำชวงัเบยเ์ลอเบยี ่Beylerbeyi 
Palace พระราชวังฤดูรอ้นอันเลื่องชื่อของจักรวรรดิออตโตมัน พระราชวังเบย์เลอเบยี่ มี
ความหมายวา่ “พระรำชวงัของรำชำแหง่รำชำ” และใชเ้ป็นพระต าหนักฤดูรอ้นสมัยจักรวรรดิ

ออตโตมันมาตัง้แตท่ศวรรษที ่1860 พระราชวังแหง่นี้สรา้งขึน้ตามค าสัง่ของสลุต่านอับดุลอะซซี 
โดยตัง้ใจใหเ้ป็นสถานทีเ่ล็ก ๆ ส าหรับใชเ้พือ่ความบันเทงิกับแขกบา้นแขกเมอืง โดยทีแ่ขกคน
ส าคัญที่เคยมาเยอืนพระราชวัง ไดแ้ก่ จักรพรรดนิีเออเฌนีของฝร่ังเศส และ แกรนดด์ยุคนิโค

ลาสของรัสเซยี พระราชวังแหง่นี้ออกแบบโดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ Sarkis Balyan เป็นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมพระราชวังทีค่อ่นขา้งจะเรยีบง่ายเมือ่เทยีบกับพระราชวังตรุกทีั่วไป แตก่ระนัน้ก็เป็น



 
อาคารทีต่กแต่งอย่างหรูหราฟู่ ฟ่ายิง่กว่าอาคารสไตลย์ุโรปหรืออเมรกิันสว่นใหญ่ ภายในพืน้ที่
สามชัน้มหีอ้งมากกวา่ 20 หอ้ง มกีารแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยส าหรับชายและหญงิ ภายนอกพระราชวัง
จะมสีระน ้าขนาดใหญ่ทีล่อ้มรอบดว้ยระเบยีงและคอกมา้ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้าม

อัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่หอคอยกำลำตำ้ Galata Tower ถูกสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1348 เพื่อแทนที่หอคอยกาลาตา้เก่า ในยุคไบเซนไทน์ ที่มชี ือ่ว่า เมกำลอสพรี โกส 
Megalos Pyrgos ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสดุของช่องแคบตางขา้ม โกลเดน้ฮอรน์ Golden 

Horn และถูกท าลายเสยีหายระหว่างสงคราสครูเสดเมือ่ปี ค.ศ. 1202-1204 หอคอยกาลาตา้ 
เป็นหอคอยหนิสไตล์โรมัน ทรงกระบอกขนาด 9 ชัน้ มีความสูง 66.90 เมตร มีรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยสถาปนิก โคกซลัอนำดอล Koksal Anadol โดยทีส่ว่นบน
ของหอคอยทีเ่ป็นรปูทรงกรวยนัน้ถกูปรับเปลีย่นขนาดใหม้ขีนาดเล็กลงหลายครัง้จนสดุทา้ยก็ได ้
แบบที่ลงตัวและสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บรเิวณชัน้บนของ หอคอยกาลาตา้ นั้นจะมี

รา้นอาหาร และค่าเฟ่ ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus ได ้
อย่างชัดเจน และมี เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยภำพและ Check in ณ 
หอคอยกำลำตำ้ แหง่นี้ ทรปินี้ไมต่กเทรนดแ์น่นอน 

เทีย่ง พเิศษ!! รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนหอคอย กำลำ้ตำ้ 
น าท่านเขา้ชม มสัยดิชำมลกีำ Camlica Mosque เป็นมสัยดิทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในตุรก ี     

มเีนื้อที ่57,500 ตารางเมตร เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่6 สงิหาคม 2013 เปิดใหป้ฏบิัตศิาสนกจิครัง้

แรกเมือ่วันที ่7 มนีาคม 2019 มัสยดิสามารถรองรับผูป้ฏบิัตศิาสนกจิไดม้ากถงึ 63,000 คน โดย

ใชส้ถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถงึศลิปะในปัจจุบันผสมผสานกันได ้

อยา่งลงตัวทีส่ดุ มัสยดิชามลกีา แหง่นี้ไดถ้กูบันทกึใหเ้ป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรข์อง

ตรุก ีหอคอยทีม่คีวามสงูตระหง่าน จ านวน 6 หอคอยนั้น โดยการอา้งองิมาจากหลักการศรัทธา

ของศาสนาอสิลามทีม่อียู่ 6 ประการดว้ยกัน โดยทีห่อคอยทัง้ 4 ทีม่คีวามสงู 107.10 เมตรนั้น 

ไดส้ือ่ถงึชัยชนะจากการท าสงคราม Malazgirt ในปี ค.ศ. 1071 สว่นโดมหลักจะมคีวามสงู 72 

เมตร สรา้งโดยมกีารอา้งองิมาจาก 72 เชือ้ชาตทิีพั่กอาศัยอยูใ่นกรงุอสิตันบลู สว่นโดมทีม่ขีนาด

เล็กมคีวามสงู 34 เมตรภายในตัวมัสยดิจะมกีารน าหลักการค าสอนในพระมหาคัมภรีอ์ัลกุรอ่าน

น ามาเขยีนเขยีนไว ้สว่นบนของโดมหลักมกีารใสจั่นทรเ์สีย้ว มคีวามกวา้ง 3.12 เมตร สงู 7.77 

เมตร หนักประมาณ 5 ตัน ถอืเป็นจันทรเ์สีย้วทีม่ีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ภายในมัสยดิจะมจัีด

แบง่เป็นสว่นตา่ง ๆ เชน่ สว่นทีป่ฏบิัตศิาสนกจิ, พพิธิภัณฑ,์ จัดแสดงนทิรรศการ, ศลิปหัตถกรรม

, หอ้งประชมุ ใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง 66.60 ลา้นเหรียญดอลล่าสหรัฐ จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่โกลเดน้ฮอรน์ Golden Horn หรอืแหลมทีย่ืน่สูท่ะเลมารม์ารา่ทางฝ่ังตะวันตกของอสิ

ตันบูล ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิพชิัยการรบและเป็นที่ตั ้งของศูนย์บัญชาการรบของ

กองทัพเรือแห่งจักรวรรดไิบเซนไทน์ น ำท่ำนขึน้น ัง่กระเช้ำ Cable Car ขึน้สู่ยอดเขำ

เปียลอทท ึPierre Loti Hill ยอดเขาซึง่สามารถเห็นววิของโกลเดน้ฮอรน์และทัศนียภาพของนคร

อสิตันบลูไดอ้ยา่งชดัเจน ชือ่ของเขาเปียลอททถึูกตัง้ข ึน้เพือ่ใหเ้กยีรตแิก่ "จูเลีย่น วูด" Julien 

Viaud นักประพันธช์ือ่ดังชาวฝร่ังเศสซึง่มชีือ่เสยีงในตรุกเีป็นอยา่งมากในชว่งศตวรรษที ่19 หรอื

ทีรู่จั้กในนามปากกา  "เปีย ลอทท"ึ Pierre Loti อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพอันสวยงามบนยอด

เขาเปียลอททตึามอัธยาศัย ท่านสามารถน่ังจบิกาแฟตุรก ีTurkish Coffee ทีม่ชี ือ่เสยีงหรอืชา

หลากหลายชนดิในรา้นคาเฟ่ ซึง่เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วบนยอดเขาแหง่นี้ สง่ทา้ยชว่งบ่าย

ดว้ยการน าทา่นสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่น

สามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึ

ผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

พกัคำ้งคนื ที ่    Piyalepasa Double Tree Hilton  5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    อสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั ้งเสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้า

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกหุลาบ คารเ์นชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน

เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนั้นน าท่าน

เดนิต่อไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย 



 
Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้  

น าท่านสู ่อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน 

ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามทีถ่กูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พเิศษ!! เป็นรำ้นอำหำรทีเ่หลำ่บรรดำเหล่ำ Blogger และ Celebrity ท ัง้หลำยตำ่งก็ใหก้ำร

ยอมรบัวำ่ เป็นรำ้นอำหำรทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดในอสิตนับูล  

น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และ

ไมค่ านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่

อยูเ่หนืออา่วเล็ก ๆ ที ่ชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และ

ฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน น าท่าน

ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็น

พพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปึ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็นทีส่นใจคอื

หอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับ

ดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ น ำสู่ ทกัซมิ สแควร ์Taksim 

Square เป็นยา่นคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบูล และเป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก 

ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตันบลู ค าวา่  Taksim หมายถงึกำรแบง่แยก หรอื กำรกระจรำย 

ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานทีแ่หง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอ่างเก็บน ้าในยุค

ของออตโตมันและเป็นจุดทีส่ายน ้าจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ 

ของเมอืงนอกจากนี้ค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกี

ดว้ย ระหว่างที่เราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงที่ว ิง่มาตามรางมีกจิกรรมพเิศษบน

รถรางไดนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยัง

รายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี รา้นคา้,  ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาตมิากมาย

ไดแ้ก ่Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ 

ๆ อกีมากมายใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิไดต้ลอดเวลา อสิระใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาใหคุ้ม้ค่าทีส่ดุ

กับแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของตรุก ี

*** เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิง จงึของดบรกิำรอำหำรค ำ่ *** 

20.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง     อสิตนับูล-กรุงเทพมหำนคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง     14-23 ต.ค./16-25 ต.ค./19-28 ต.ค./20-29 ต.ค.  

 

ราคาทา่นละ 49,900 
 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
 

ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 10,000 บำท  
 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่26 ก.ค. 2562) ** 

 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  98,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 



 
 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

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

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส 

 (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 

 

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 8 วนั รวมเทำ่กบั 40 

USD) 

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

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม เอ็กซค์ลุซฟี ออตโตมนั 10 วนั 

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

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม เอ็กซค์ลุซฟี ออตโตมนั 10 วนั 

หลงัจำกทีท่ำ่นมดัจ ำเรยีบรอ้ยแลว้ ไมค่นืเงนิมดัจ ำไดใ้นทกุกรณี 

 

หมำยเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กว่ำ 20 ทำ่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 2,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำงได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้ าเงิน) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 
 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ

Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

ค ายนืยันว่าทัวรนั์้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจาก

พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 
เตยีงได ้

 โรงแรมระดบั 4-5 ดำว บำงเมอืง เป็นมำตรฐำนของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่ำตรฐำนสำกล  

 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ำ้ จะเป็นเพยีงกำรตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลงึกบัโรงแรมถ ำ้มำกทีสุ่ด จะ
ไม่ใช่โรงแรมถ ำ้จรงิๆ เนือ่งจำกโรงแรมถ ำ้จรงิ ๆ น ัน้มจี ำนวนนอ้ยมำก และทำงกำรทอ่งเทีย่วของ
ประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ (ICAO) 
 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจึงสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 

 
 
 

 


