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รหัสโปรแกรม : 11693 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 
 

GRAND TURKEY 9วัน 6คืน 
K.มิวสิค..พาเที่ยว!! ที่สุดของประสบการณ์ 

เที่ยวจัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์!! 

พักหรู 5 ดาว ทกุคืน!! + บินภายใน 2 ขา 
(พักโรงแรมถ ้า 3 คืน!!) 

 

 

 

 

 

 

อาหารจัดเต็ม คัดสรรทุกมื้อ พร้อมลิ้มรสชาติอาหารเช้าชุดใหญ่บนระเบียง 

ทีม่ีวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นทีง่ดงาม อีกทั้งมีวิวบอลลูนลมร้อนลอยอยู่เหนือหุบเขา         

จิบกาแฟที่คาเฟ่ถ้้าอย่าง Peri Cafe Caveman ชมระบ้าหน้าท้อง และการแสดงพ้ืนเมืองต่างๆ 

เดินทาง 24 มี.ค.-1 เม.ย. 2562 
 

 

โดยสายการบิน  
 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว โรงแรม (เทียบเท่า) 

1 กรุงเทพฯ - สุวรรณภูม ิ - 

2 อิสตันบูล – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล 
PAM THERMAL  

หรือเทียบเท่า 

3 ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย 
MITHRA CAVE HOTEL    

or SULTAN CAVE SUITES 

4 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
MITHRA CAVE HOTEL     

or SULTAN CAVE SUITES 

5 โรงงานเซรามิค - ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขากุหลาบ 
MITHRA CAVE HOTEL    

or SULTAN CAVE SUITES 

6 อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้้าเงิน QUA หรือเทียบเท่า 

7 ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเกต็ QUA หรือเทียบเท่า 

8 
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – 

ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน 
- 

9 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ - 

 



 

Day 1 : 

24 มี.ค. 62 
กรุงเทพฯ 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู  8 

เคาน์เตอร์ S ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 069 

 ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.00 น. และถึงอิส

ตันบูล เวลา 05.20 น. *** 

Day 2 : 

25 มี.ค. 62 
อิสตันบูล – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน้า

คณะเดินทางสู่ อาคารผู้โดยสารในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางต่อสูเ่มือง DENZI โดยเที่ยวบนิ TK 2576  

(กระเป๋า Check Through ได้ ไม่ต้อง Check In ใหม่) 

08.15 น. ถึงสนามบินเมือง Denzi อิชเมียร์ น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น้าท่าน

ชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานทีบ่้าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยู

เมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลาย

คร้ังหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้้าที่ศักสิทธิ์ 

ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในปามุคคาเล สถานที่ส้าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้้า

โรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น้าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน้้าแร่

ร้อนที่มแีร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นช้ันน้้าตก มี

สี  ขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็น

รูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น้้าแร่นี้มีอุณหภูมิต้ังแต่     ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน้ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรค

ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน้้าพุ

ร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมือง

เฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ในปี ค.ศ. 1988 ส้าคัญอ่ืนๆ 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก      เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชมบรรยากาศเพิ่มเติม www.pamthermal.com 

Day 3 : 

26 มี.ค. 62 
ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านออกน้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ส้าคัญของภูมิภาค

แถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตาม

ธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ระหว่างทางแวะ  ”คาราวานสไลน์”  น้าท่านเข้า

ชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน

สุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท้าด้วยหินอ่อน

สกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้้า และห้องนอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น้าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือส้านักลมวน เร่ิมก่อตั้งข้ึนใน   ปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม 

หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี

พื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน หลังจากนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pamthermal.com/index-en.html#toplanti-banket


 

 ออกเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจาก

ลาวาภูเขาไฟ วันนี้จะเป็นวันที่เดินทางไกลในทริปนี้ ใช้เวลาจาก ปามุคคาเล ถึง แคปปาโดเกีย รวม 

ไม่ต่้ากว่า 7 ช่ัวโมง 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก       เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MITHRA CAVE HOTEL or SULTAN CAVE SUITES ระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม www.mithracavehotel.com 

Day 4 : 

27 มี.ค. 62 
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ตืน่เช้ามาเพื่อเจอกับวิวนี้ หลังอาหารเช้า  

 

 

 

 

 

http://www.mithracavehotel.com/en/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น้าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจาก

ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวัน

เวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่า

อัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 น้าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจาก

การรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดิน

พร้อมสรรพ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น้าคณะออกเดินทาง สู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) น้าท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

(Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็น

ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ 

และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

 ชมระบ้าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือช่ือที่น่าตืน่ตาต่ืนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก       เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MITHRA CAVE HOTEL or SULTAN CAVE SUITES ระดับ 5 ดาว 

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม www.mithracavehotel.com 

 

http://www.mithracavehotel.com/en/


Day 5 : 

28 มี.ค. 62 
โรงงานเซรามิค - ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขากุหลาบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ** ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 

05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่

บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าข้ึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ      200 - 

230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ้านงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทาง

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค้าแนะน้าเท่านั้น) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลับมาพักผ่อนที่โรงแรมที่พัก สายๆ น้าท่านเดินทางสู่ Uchisar Castle เป็นหินรูปร่างแปลกตาที่

เป็นก้อนเดยีว มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในคัปปาโดเกยี มีการเจาะบ้านถ้้า (Cave Dwellings) เพื่ออยู่

อาศัย เป็นทั้งบ้าน ทั้งโบถส์ ทั้งส้านักสงฆ์ feeling จะอารมณ์ตามหาเจได แวะจิบกาแฟที่ คาเฟ่ถ้้า

ช่ือ Peri Cafe Caveman  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชม โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี จากนั้นน้าท่าน

เดินทางสู่ IKMAN HEDIYELIK ชมพรมทอมือที่สวยงาม (Carpet Factory) และ ให้เวลาท่านเลือก

ซื้อ นอกจากจะขายพรมมากมาย ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากๆ อีกด้วยค่ะ 

 จากนั้นน้าท่านสู่ Monk Valley ถ้าเสิร์ชพิกัดใน Google Map จะต้องไปตรงที่มันปักหมุดไว้

ว่า “Fairy Chimneys” หรือถ้าถามคนตุรกีบางคนเขาก็จะเรียกที่นี่ว่า “Monks Valley” เป็นจุดที่มี

หินรูปร่างแปลกประหลาดให้จิตนาการเล่นมากมายว่า เอ้ .. หินพวกนี้มันรูปร่างเหมือนอะไรน้าา 



(เราว่าเหมือนหัวเห็ด ; p) ซึ่งหินเหล่านี้ เป็นที่ รู้กันในนาม “ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy 

Chimneys)” เกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติ เช่น ลม ฝน แดด และหิมะ ผ่านกาลเวลามาเนิ่น

นานจนกลายเป็นปล่องๆ อย่างที่เราเห็นกัน คนโบราณเขามองว่ามันแลดูปลอดภัย ก็เลยขอเข้าไป

อาศัยหลบภัยอยู่ด้านในซะเลย จึงกลายเป็นที่มาของการอาศัยอยู่ในถ้้าของคนที่นี่ในสมัยโบราณ

นั่นเอง ที่นี่มีปล่องไฟนางฟ้าที่ค่อนข้างแปลกตาให้จิตนาการหลายปล่อง รวมไปถึงมีวิวทิวทัศน์ที่

กว้างใหญ่ แปลกตา ฉะนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ามาถ่ายรูป เช็คอิน มากทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัมผัสกับประสพการณ์ขีอู่ฐ ที่ Pasabag จากนั้นน้าท่านสู่ Rose Valley หุบเขากุหลาบที่ได้ช่ือมา

จากช้ันหินสีชมพูที่เกิดตามธรรมชาติ จากนั้นชม Sunset ที่ Goreme Sunset View แนะน้าให้อยู่

จนในเมืองเปิดไฟเลยนะคะ วิวสวยมาก แต่ต้องเดินข้ึนนิดนึง ไม่อันตราย คนเดินกันเป็นแถวเลยแต่

ไม่แออัด เพราะเป็นลานกว้างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก       เข้าสู่ที่พกั โรงแรม MITHRA CAVE HOTEL or SULTAN CAVE SUITES ระดับ 5 ดาว   

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม www.mithracavehotel.com 

 

Day 6 : 

29 มี.ค. 62 
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้้าเงิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดย TK 2007 

 ถึงสนามบิน อิสตันบูล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น้าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโป

โดม (Hippodrome) ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน้้าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบ

แซนไทน์  

 น้าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน้้าเงิน (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงาม

http://www.mithracavehotel.com/en/


แห่งหนึ่ง  ช่ือนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้้าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างข้ึน

บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลา

สร้างทั้งหมด 7 ปี   

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก       เข้าสู่ที่พัก โรงแรม QUA หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม www.quahotels.com 

Day 7 : 

30 มี.ค. 62 
ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮา

เยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ 

ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 

และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลาง

วิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

 

 

 

 

 

http://www.quahotels.com/en/


 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น้าท่านเข้าชมอ่างเก็บน้้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Sarayi or The Underground Cistern) ซึ่ง

เป็นอุโมงค์เก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้้าได้มากถึง 88 ,000 

ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร 

ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ 

เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้้าขนาดใหญ่ 

 จากนั้นเดินทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือก

ซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันข้ึน

ช่ือของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก      เข้าสู่ที่พัก โรงแรม QUA หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม www.quahotels.com 

 

 

 

http://www.quahotels.com/en/


Day 8 : 

31 มี.ค. 62 

พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – 

ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น้าท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสาน

ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้้าหนักถึง 4.5 

ตัน เคร่ืองแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากนั้นน้าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด้า (The Black Sea) 

เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้าง

ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบ



กันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการ

ป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการ

ตาทั้งสิน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น้าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่าน

แห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้

เก็บมหาสมบัติอันล้้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจาก

จีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุง

บางส่วน อาจจะท้าให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทั้งหมด) 

 เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างคร้ังแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้

กินเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่

ทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบื้อง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง 

สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้ง

ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก   ได้เวลาอันสมควร  น้าท่านเดินทางสู่

สนามบินอิสตันบูล 

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 064 

 

 

 

 

 



Day 9 : 

01 เม.ย. 62 
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 

10.05 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้

เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) 

เดินทาง  

หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
4. เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

 

 

ก้าหนดวันเดินทาง 

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 

เดินทาง 8 ท่าน ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 79,800 

เดินทาง 12 ท่าน ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 75,800 

เดินทาง 20 ท่าน ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 67,900 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,000 



ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นัง่ confirm เท่านั้น) 
เพิ่ม 92,000 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

หากคณะเดินทางครบ 20 ท่าน เราจะมีช่างกล้องเดินทางด้วย 1 คนคอยเก็บภาพสวย 

ๆ แบบ Professional ให้ท่านเป็นทีร่ะลึก 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ้านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า   

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทางวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิหตุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ้**  

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท้าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

ค่าน้้าหนกัเกินจากทางสายการบินก้าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมกีารปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 

5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (30 USD) 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 24 USD) 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



เง่ือนไขการจอง 

1. ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยนัเมือ่ได้รับเงนิมัดจ้าแล้วเท่านั้น 

2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท้าการจองคิวยื่นวีซา่ 

ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง  

หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมือ่ได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่

รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ

ยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจ้าหน้าที ่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเปน็หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จ้าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจา้ค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 

บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเคร่ืองบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่าง

น้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย

การบินก้าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่ มีปัญหาทางด้าน

สุขภาพและร่างกาย และอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

 



กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของ

ท่าน  

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ้านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

, ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพัก

เนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี

อ่างอาบน้้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนท้าให้ไม่สามรถหาห้องพักได้เพียงพอต่อคณะ อาจย้ายไปพักในเมืองอ่ืน

แทน 

 

 


