
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



    

 

 

 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 

�-�� เมษายน ���� / ��-� เมษายน ���� 
 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับลู 

19.00 น. พบกนัที เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หน้าทีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ.นเครือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ ��.!� ชั"วโมง)  

วนัที�สองของการเดินทาง    อิสตนับลู-อิซเมียร-์ปามคุคาเล่ 

04.00 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับูล แวะเปลียนเทียวบินภายในประเทศ 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 2312 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ �.�* ชั"วโมง)  

09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีศุลกากรแลว้ นาํท่านชมความสวยงาม

ของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารทีเป็น

สัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่ง

จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ.นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี. คืออยูใ่น

สภาพทีสมบูรณ์มาก จากนั.นปิดทา้ยกนัทีสิงก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ ง

สร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีนัง สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึ งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั.น สร้างสมยั

กรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิงใหญ่มากขึ.น 

เที"ยง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื3นเมือง  

นําท่านชอ้ปปิ3 ง ณ ศนูยผ์ลิตเสื3อหนงัคณุภาพสงู ซึ งตุรกีเป็นประเทศทีผลิตหนงัทีมีคุณภาพทีสุด อีกทั.งยงัผลิตเสื.อหนงั

ส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื.อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั นาํ

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหนึ งเมืองทีมีนกัท่องเทียวให้ความสนใจเป็นจาํนวนมาก ท่าน

ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   คาํว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ. าตกหินปูนสีขาวทีเกิดขึ.นจากธารนํ. า

ใตดิ้นทีมีอุณหภูมิประมาณ DE องศาเซลเซียส ซึ งเป็นทีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณทีสูงมาก ไหลรินลง

มาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีตั.งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ.นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริ.ว 



    

 

 

เป็นแอ่ง เป็นชั.น ลดหลันกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ยากจะหาทีใดเหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. �>?? นาํท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ.าพุเกลือแร่ร้อน นาํ

ท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ.าพเุกลือแร่ร้อน  

 

 

นาํท่านชมหนา้ผาทีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ.า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ.าตกแช่แขง็       ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้าง

จากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ. าแร่ทีไหลลงมาแต่ละชั.นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์นํ. าแร่นี. มี

อุณหภูมิประมาณ DD-DE องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดืม เพราะเชือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ 

โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือวา่นํ. าพุร้อนสามารถรักษาโรค

ได ้

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ที"    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัที�สามของการเดินทาง    ปามคุคาเล่-อันตาเลีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ KKL กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ M ชัวโมง) เป็น

เมืองท่องเทียวชายทะเลทีตั.งอยู่ริมชายฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึ งตั.งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ งเมืองประวติัศาสตร์ ซึ งสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ OEL ปีก่อนคริสตกาล สําหรับตวัเมืองนั.นตั.งอยู่

บนทีราบชายฝังแคบๆ ทีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนักท่องเทียวทีเคยมาเยือนลว้นให้การยกย่องว่าเป็น 

“ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซึ งสถานทีท่องเทียวภายในเมืองนั.นก็มีทั. งส่วนทีเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและท่องเทียวทาง

ประวติัศาสตร์ทีถือวา่มีความเก่าแก่มากทีสุดแห่งหนึงของโลก 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื3นเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถึงกาํแพงเมือง ซึ งเป็น

ทีตั.งของ “ฮิดิรลิ์ค ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหนึงหอคอยทีมีความสาํคญั ซึ งสร้างขึ.นจากหินสีนํ. าตาลอ่อนเพือใช้

เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมทีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมาย

ทางดา้นการท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั.น

นําท่านสู่ ประตูเฮเดรียน  Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ งสร้างขึ. นตามชือของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman 

Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที Kโดยประตูนั.นถูกสร้างขึ.นในรูปแบบทรงโคง้ จาํนวน D ประตู ซึ งถือวา่เป็นประตูที

สวยทีสุดแห่งหนึ งของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั.นนาํท่านชม ท่าเรือโบราณ Old Habour ซึ งปัจจุบนัท่าเรือแห่งนี. ไดถู้ก

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปปิ. งทีสําคญัสําหรับนักท่องเทียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั.นนาํท่าน ล่องเรือชมความงาม

ของอ่าวที"เป็นส่วนหนึ"งของทะเลเมดิเตอร์เนี"ยน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่ง



    

 

 

ตรุกี” ใหท่้านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือทีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่านลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ที

มีโรงแรมระดบั E ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และทีพลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมนํ. าตกทีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ ซึ งแตกต่างจากนํ. าตกทัวๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็น

ลาํธารนํ.า นบัวา่เป็นอีกหนึงประสบการณ์ทีนกัท่องเทียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  

 

 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที"     Basaran Business Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัที�สี�ของการเดินทาง     เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง EMK กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ P ชัวโมง) ระหว่าง

ทางใหท่้านเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ทีสวยงามสองขา้งทางโดยตลอด 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื3นเมือง 

ระหวา่งทางใหท่้านไดแ้วะพกัเปลียนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทีพกัแรมของพอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออต

โตมนั ทียิงใหญ่ นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการ

ขดุเจาะพื.นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั.น เพือใชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั.นล่างทีลึกทีสุดลึกถึง 85 เมตร เมือง

ใตดิ้นแห่งนี. มีครบเครืองทุกอยา่งทั.งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ. า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน 

ฯลฯ  

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั.นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ที"     Gore Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตลถํ์3า  

!! หมายเหต ุในกรณีที"โรงแรมถํ3าเต็ม ขอสงวนสทิธิเปลี"ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ * ดาว แทน !! 

วนัที�หา้ของการเดินทาง     คัปปาโดเกีย-อิสตนับลู 

05.00 น. สาํหรับท่านทีสนใจ ทวัรข์ึ3นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบี.ของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั"งบอลลนนี3ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์ค่าขึ3นบอลลนูประมาณท่านละ 230USD       ในกรณีที"ชําระเป็นเงิน

สด และ 240USD ในกรณีที"ชําระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ทีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพือเปิดประสบการณ์ใหม่ทีไม่ควรพลาด 

(สาํหรบัท่านที"ไม่ไดซื้3อ ทวัรข์ึ3นบอลลนู อิสระพกัผ่อนที"โรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9 ซึ งเป็นความคิดของชาวคริสต์ทีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ. าเป็นจาํนวนมากเพือสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church 



    

 

 

โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ3 ล Apple Church ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อธัยาศยั 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื3นเมือง 

นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ทีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ทีอาศยัอยู่

ในดินแดนแถบนี. ) แปลวา่ ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั.งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื.นทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และ ภูเขาไฟฮาซาน เมือประมาณ 3 ลา้นปีทีแลว้ เถา้ลาวาทีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัวบริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั.นใหม่ขึ.นมา จากนั.นกระแส นํ.า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟ 

 

 

ไปเรือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม 

โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื.นทีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 

1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพื้3นที"มหัศจรรยแ์ห่งนี3 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ

ตรุกี จากนั.นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซื.อสินคา้และ

ของทีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพื3นเมือง 

16.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเนฟเชียร ์ 

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ �.Q� ชั"วโมง)  

21.05 น.  เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตนับูล นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพกั  

  พกัคา้งคืน ที"  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัที�หกของการเดินทาง     อิสตนับลู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ์ งเหลือแค่ส่วนปลายทียาว 20 เมตร แต่

กระนั.นกย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั.งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิง จากนั.นนาํท่านชม สเุหร่าสีนํ3าเงิน Blue 

Mosque ทีมาของชือสุเหร่าสีนํ. าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื.องสีนํ. าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ งทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมือถึงเวลาทีจะตอ้งทาํพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีนครเมกกะ จากนั.นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานทีซึ งเป็น 1 ใน 7 สิ" งมหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นทีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งนี. เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ.าทีสลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บนํ3า

เยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ.นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือเป็นทีเก็บนํ. าสําหรับใช้ใน

พระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามทีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



    

 

 

นาํท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ.นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที 2 เปลียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 

1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งทีโด่งดงัและเป็นทีสนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นทีเกบ็สมบติั และวตัถุลํ.าค่า

มากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทที์สาํคญั ส่งทา้ยครึ งวนัช่วงเชา้

ดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิ3 ง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเครืองเทศ ท่านสามารถเลือกซื.อของฝาก

ไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลืองชือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะ

เป็นถัวพิทาชิโอ ฯลฯ  

 

 

 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคารอาหารพื3นเมือง 
  พกัคา้งคืน ที"  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัที�เจ็ดของการเดินทาง     กรงุอิสตนับลู-กรงุเทพมหานคร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึ งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝังมีความ

สวยงามมาก ช่องแคบนี. ทาํหน้าที เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชือมระหว่าง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั 

ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั.งสองขา้งทีสวยงามตระการตาของ 

ช่องแคบบอสฟอรัสทีเป็นจุดยทุธศาสตร์ทีสําคญัยิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั.งเรียงรายอยูต่ามช่อง

แคบเหล่านี.  นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีสะทอ้นให้เห็นถึงความ

เจริญอยา่งสูงสุดทั.งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั.งสิ.น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ

ยโุรปและตะวนัออกทีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ.นเปลืองใด ๆ ทั.งสิ.น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม้

ดอกรายลอ้มพระราชวงัซึ งอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ ที ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และ

ฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื3นเมือง 

นําท่านสู่ย่าน ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็นย่านคึกคักที สุดในมหานครอิสตันบูล และเป็นจุดศูนยร์วมของ
นกัท่องเทียวทัวโลก ตั.งอยูใ่นเขตยโุรปของนครอิสตนับูล คาํวา่  Taksim หมายถึง การแบ่งแยก หรือ การกระจราย ซึ งมี
ทีมาจากในรัชสมยัของ Sultan Mahmud I สถานทีแห่งนี. เคยเป็นทีตั.งของอ่างเก็บนํ. าในยุคของออตโตมนัและเป็นจุดที
สายนํ.าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยงัส่วนอืน ๆ ของเมืองนอกจากนี.คาํวา่ Taksim   ยงัหมายถึงรูปแบบ
ดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิคของตุรกีอีกดว้ย ระหว่างทีเราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมีรถรางสีแดงทีวิงมาตามรางมีกิจกรรม
พิเศษบนรถรางไดน้ักท่องเทียวไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี.  Taksim Square ยงัรายลอ้มไปดว้ย
ร้านอาหารตุรกี, ร้านคา้, ผบั, คาเฟ่และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway 

และ Burger King  และสินคา้แบรนดเ์นม ชือดงั อืน ๆ อีกมากมายใหน้กัท่องเทียวไดเ้พลิดเพลินไดต้ลอดเวลา 
(** เพื"อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านจึงของดบริการอาหารคํ"า ** ) 

OU.LL น.  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 



    

 

 

วนัที�แปดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทียวบินที TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ >.Q* ชั"วโมง)  

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 

�-�� เมษายน ���� / ��-� เมษายน ���� 
 

 
 

เนื�องจากราคานี*เป็นราคาโปรโมชั�น จึงไมมี่ราคาสาํหรบัเด็ก 
เนื�องจากราคานี*เป็นราคาโปรโมชั�น ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านั*น 

ท่านที�มีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดี�ยว  
เพิ�มเงินอีกท่านละ 6,.- บาท 

 

**ราคาอาจมีการปรบัขึ*น – ลง ตามราคานํ*ามนัที�ปรบัขึ*นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที� 

สายการบินประกาศปรบั และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั*น (คิด ณ วนัที� 15 พ.ย. 2561) ** 

 

ชั*นธรุกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร ์เริ�มตน้ที�ท่านละ  95,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั*น) 
 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั.น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํใหน้กัท่องเทียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 

หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเทียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัVวกรุ๊ป หากออกตัVวแลว้ นกัท่องเทียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพือโหลด สาํหรับชั.นท่องเทียว ท่านละ 1 ใบ (นํ�าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ.นเครือง Hand Carry (นํ�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 



    

 

 

อตัราค่าบรกิารนี*รวมถึง 
ตัVวเครืองบินไป-กลบั ชั.นนกัท่องเทียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ.ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที%มอีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมื.อทีระบุในโปรแกรม, นํ.าดืมบริการบนรถ วนัละ K ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารนี*ไมร่วมถึง 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น R  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

เงื�อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซรูยี ์รเิวียรา่ ตรุกี 8 วนั 
การชําระเงนิ งวดที%1: สํารองที%นั%งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที%2: ชําระส่วนที%เหลือทั�งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ลกัซรูยี ์รเิวียรา่ ตรุกี 8 วนั 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที"มีผูเ้ดินทางตํ"ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที"มีผูเ้ดินทาง �*-�> ท่าน จะตอ้งเพิ" มเงินท่านละ T,���.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้



    

 

 

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การ

ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั.งนี.จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

� เนืองจากการท่องเทียวนี. เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิ_  ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ.น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีชาํระมาแลว้  หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

� ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ. าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ_ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัUวเครื"องบิน 

� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสาย

การบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึ งทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้

ออกตัVวเครืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั.น(ในกรณีทีตัVวเครืองบินสามารถทาํการ Refund ได้

เท่านั.น) 

 
 
 

� ท่านทีจะออกตัVวเครืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเกต็หาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั.นๆยนืยนัการเดินทาง

แน่นอนหากท่านออกตัVวภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั.นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที

เกียวขอ้งกบัตัVวเครืองบินภายในประเทศได ้

� เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึ.นอยู่

กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ งมกัมีความแตกต่างกนัซึ งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที

ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมระดบั � ดาว มาตรฐานของประเทศตรุกี ไมใ่ช่มาตรฐานสากล  

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั.น 



    

 

 

� ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ.น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ_ ในการปรับเปลียนหรือยา้ย

เมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ3นเครื"องบิน 

� กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึ.นเครืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึ.นบนเครืองบินโดยเดด็ขาด 

� วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชันนํ. าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั. งโดยจะอนุญาตให้

ถือขึ.นเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ.นในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หน้าทีรักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

� หากท่านซื.อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเทียวบินจึงสามารถนาํขึ.นเครืองไดแ้ละห้ามมีร่องรอยการเปิด

ปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

� รายการทวัร์ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ.าหนกัของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดให้ต ํากวา่มาตรฐานไดท้ั.งนี. ขึ.นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่

ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธิ_ ไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในนํ.าหนกัส่วนทีเกิน 

 


