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วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล 
คณะวันที่  11-18ส.ค./05-12ต.ค./06-13ต.ค./07-14ต.ค. 
19.00 น. พบกันท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าท่ี

บริษัทฯ  คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 69  (บิน
ตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

คณะวันที่  02-09ก.ย./08-15ก.ย./09-16ก.ย./15-22ก.ย. 
  16-23ก.ย./23-30ก.ย./29ก.ย.-06ต.ค.-30ก.ย.-07ต.ค. 
  13-20ต.ค./19-26ต.ค./20-27ต.ค./26ต.ค.-02พ.ย. 

27ต.ค.-03พ.ย. 
18.00 น. พบกันท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าท่ี

บริษัทฯ  คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางก่อนขึ้นเครื่อง 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 65  (บิน
ตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วันที่สอง       ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน า้ใต้ดินเยเรบาตัน – 
พระราชวังทอปกาปิ – ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร ์

คณะวันที่  14-21ส.ค./05-12ต.ค./06-13ต.ค./07-14ต.ค. 
05.20 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า

เรียบร้อยแล้ว    ให้ท่านได้มีเวลา ท าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านท่ีต้องการแลกเงิน ก็
สามารถแลกได้ท่ีเคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้น
รถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

คณะวันที่  02-09ก.ย./08-15ก.ย./09-16ก.ย./15-22ก.ย. 
  16-23ก.ย./23-30ก.ย./29ก.ย.-06ต.ค.-30ก.ย.-07ต.ค. 
  13-20ต.ค./19-26ต.ค./20-27ต.ค./26ต.ค.-02พ.ย. 

27ต.ค.-03พ.ย. 
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04.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า
เรียบร้อยแล้ว  ให้ท่านได้มีเวลา ท าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านท่ีต้องการแลกเงิน ก็
สามารถแลกได้ท่ีเคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้น
รถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือ
แค่ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะท้ังเสามีงาน
แกะสลักอันมีความหมายและมีค่าย่ิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของชื่อสุเหร่าสีน้ าเงินเป็นเพราะ
เขาใช้กระเบื้องสีน้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอก
กุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวน
เมื่อถึงเวลาท่ีจะต้องท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้น
น าท่านเข้าชมสถานท่ีซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์
แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ าท่ีสลักอย่างวิจิตร และประดับไว้
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งดงาม 108 ต้น ส่ง ได้เวลาพอสมควรน าท่านท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน 
Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บ
น้ าส าหรับใช้ในพระราชวัง ส ารองไว้ใช้ยามท่ี กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง ให้
ประชาชนได้มีน้ าใช้ได้โดยตลอด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 
เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องท่ีโด่งดังและ
เป็นท่ีสนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริช
แห่งทอปกาปึด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีส าคัญ 
ส่งท้ายช่วงบ่าย ด้วยการน าท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” Grand Bazaar 
ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้าท่ีมี
ชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง       
พักค้างคืน ที่     Gonen Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

วันสาม         ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต – 
เมืองชานัคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็น
ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มา
ร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ ท้ังสองข้างท่ี
สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  
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น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้
เวลาก่อสร้างท้ังสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกท่ีได้รับการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ท้ังสิ้น ภายนอกประกอบด้วย
สวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่ เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี  ช่องแคบบอสฟอรัส 
Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันได
ลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการน า
ท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยู่บริเวณท่าเรือท่ีจะ
ข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ
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ขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลง
การเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบัทแล้ว  น าท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ 
Canakkale (ใช้เวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
พักค้างคืน ที่     Kolin Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรก ี

วันสี่            ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้
แห่งกรุงทรอย  Wooden Horse of Troy 
อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อัน
ชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีหลงใหลในมหา
กาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย 
ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็นสถานท่ีตั้ง
ของโบราณสถานท่ีส าคัญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้
ถ่ายภาพกับโบราณสถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กใน
สมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย น าท่านออกเดินทางสู่ 
เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 
ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
พักค้างคืน ที่     Le Bleu Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

วันห้า           บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านสู่เย่ียมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ี
พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชี
ตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 
เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็น
ด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 
1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของ
พระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนท่ีนี่ บริเวณด้านนอก
ของบ้าน มีก๊อกน้ าสามก๊อก ท่ี มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความ
เชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน 
ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้ว
น าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรน าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of 
Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์
ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุด
ของเซลซุส Library of Celsus 
และอาคารส าคัญ อีกแห่ งคื อ 
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 
Temple of Hadrian สร้ างขึ้ น
ถวายแด่ จั ก รพรรดิ เฮ เดรียน 
ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คือ
อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันท่ีสิ่งก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟ
ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้ เป็นท่ีนั่ ง 
สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัย
กรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  
น าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมี
คุณภาพท่ีสุด อีกท้ังยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , 
Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจเป็นจ านวนมาก    น าท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ 
Pamukkale ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk 
หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธาร
น้ าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซี่ยม
ออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่าง
ออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็น
ริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อัน
สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ 
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
ปี ค.ศ. 1988  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผา
ท่ีขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดู
จะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน 
ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33 -35 องศา
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เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักค้างคืน ที่  Pam Thermal  Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี            

วันหก           เมืองปามคุคาเล่ – เมืองอิซปาร์ต้า – เมืองคัปปาโดเกีย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซปาร์ต้า Isparta (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ Strawberry Garden ให้ท่านได้เก็บผล
สตอเบอรี่สด ๆ รับประทานสด ๆ จากไร่ได้เลย ไร่สตอเบอรี่ที่เมืองอิซปาร์ต้าแห่งนี มี
บรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขา
ธรรมชาติแบบ 360 องศา มาสูดอากาศ
บริสุทธิ์ให้เต็มปอด และรับประทานสตอร
เบอร์รี่ที่ปลอดสารพิษ รสชาติหวานและ
ปลอดภัยจากสารพิษ ช่วงฤดูกาลเก็บสต
อเบอร่ีของเมืองอิสปาร์ต้าแห่งนี  จะเร่ิมออก
ผลตั งแต่ช่วง ปลายเดือน มิถุนายน ไป
จนถึงปลายเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี และภายในหนึ่งปีจะมีเพียงช่วงเดียวเท่านั น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 462 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ตลอดสองข้างทาง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม “ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยqชาว
ตุรกี พักค้างคืน ที่  Goreme Kaya Hotel  5*  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 

  !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ าเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 
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วันเจ็ด          นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ ้า – ช้อป

ปิ้ง – อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้

ของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 230USD       
ในกรณีที่ช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต) 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
 (ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย) 



 

รหัสโปรแกรม : LPP6-ISTTK001 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นท่ีหลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้
ดินไคมัคลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเคร่ืองทุกอย่างท้ังห้อง
โถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านชม พิพิ ธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. 
Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้
ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย  น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย 
Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่ภาษา
ฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟ
ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีท่ีแล้ว เถ้าลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล
กระจายท่ัวบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด 
และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 
และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นท่ีเรียกขานกันว่า 
ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของ
มนุษย์ถ้ าพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา 
กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ 
เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงาน
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ทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของท่ีระลึกได้ตาม
อัธยาศัย น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 
2009 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

22.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 
วันที่แปด       กรุงเทพมหานคร 
01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68 
  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 

ก้าหนดการเดินทาง   กันยายน-ตุลาคม 2562 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ ค่าพักเดี่ยว กรุ๊ปไซส ์
02-09 ก.ย. 62 36,900 6,000 32 
08-15 ก.ย. 62 36,900 6,000 32 

09-16 ก.ย. 62 36,900 6,000 32 

15-22 ก.ย. 62  36,900 6,000 32 

16-23 ก.ย. 62 36,900 6,000 32 

23-30 ก.ย. 62 36,900 6,000 32 

29 ก.ย.-06 ต.ค.  36,900 6,000 32 

30 ก.ย.-07 ต.ค. 36,900 6,000 32 

05-12 ต.ค. 62 37,900 7,000 32 

06-13 ต.ค. 62 37,900 7,000 32 

07-14 ต.ค. 62 37,900 7,000 32 

13-20 ต.ค. 62 37,900 7,000 32 

19-26 ต.ค. 62 37,900 7,000 32 
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20-27 ต.ค. 62 37,900 7,000 32 

26 ต.ค.-02 พ.ย. 62 37,900 7,000 32 

27 ต.ค.-03 พ.ย. 62 37,900 7,000 32 

 

เนื่องจากราคานี เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาส้าหรับเด็ก 
เนื่องจากราคานี เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั น 

ราคานี เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้
 

ข้อแนะน้าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 
ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ 
ขอแนะน าให้นักท่องเท่ียวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเท่ียวมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
 
อัตราค่าบริการนี รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง 
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ 
วันละ 1 ขวด 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจ้าหน้าท่ีไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนี ไม่รวมถึง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
ไม่ได้ระบุ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน 
รวมเท่ากับ 30 USD) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ตุรกี ทรอย 8 วัน 
การช้าระเงิน  
งวดที่1: ส้ารองที่นั่งมัดจ้าท่านละ 10,000.- บาท    ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 
งวดที่2:  ช้าระส่วนที่เหลือทั งหมด      ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

*** เมื่อท่านช้าระมัดจ้าแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมดัจ้าได้ทุกกรณี *** 

 
 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้

ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 
ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน จะต้องเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จัดให้ 
ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงิน
ค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัท
ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไป
แล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ 
Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือ
ขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการ
ยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับตั๋ว
เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้ว
ข้างต้น 
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โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามท่ีต้องการหรือ อาจไม่
สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่ งในยุ โรปจะไม่มี เครื่อ งปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ ในแถบ ท่ีมีอุณหภูมิต่ า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

 ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดส้าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุก

ขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่  ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดย
เด็ดขาด 

 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 
ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้ าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถ
น าขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ  20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียก
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เก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทาง
เกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม
และมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 รายการทัวร์ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่วนท่ีเกิน 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ี ท่านต้องการ
จะได้กระเป๋าท่ีรวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่
ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพัก
ของท่าน 


