
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: TTK02 Burada Turkey 9D6N BY TK  

อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี  ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 

ราคาเพียงท่านละ 37,888 บาท  
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES   

น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้้องเครือ่ง 30 กก. ถือขึ้นเครื่อง 8 กก. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี พักเด่ียวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

23 – 31 ก.ค 2565 37,888 

ไม่มีราคาเดก็ 

Infant 8,500 บาท 

7,500 20  

6 – 14 ส.ค 2565 37,888 7,500 20  

16-24 ก.ย 2565 37,888 7,500 20  

22 – 30 ต.ค 2565 37,888 7,500 20  

เยือนดินแดน 2 ทวีป 

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี / พักโรงแรมสไตล์ถ ้า 1 คืน / ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 



 

** ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ตอ้งขอวีซ่า ** 

  

เท่ียวบิน 

DEPARTURE    TK069 BKK-IST  23:00-05:10 

RETURN  TK068 IST-BKK  01:45-15:25 

 

 
20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M 

สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด

แท็กกระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง  

23.00 น. น าท่านเดินทางออกสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK069 

 

 

 

05.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) 

เช้า น าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง305ก.ม/ใช้เวลา4.30ช.ม)ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

การค้าตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชยีสู่ยุโรปเท่ียง   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1) 

บ่าย เมืองทรอย (Troy) น าท่านชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ท่ีท า

มาจากไม้ในประเทศตุรกี ซ่ึงมีช่ือเสียงมาจากภาพยนตร์ Troy เป็นม้าไม้ท่ีโด่งดังท่ีสุด ม้าไม้เมืองทรอยน้ีเกิดข้ึน

จากอุบายของโอดิสเซียส ในการท าสงครามบุกเข้าเมืองทรอย เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีก และ

กองทัพของชาวทรอย หรือชาวโทรจันท่ีมีป้อมป ราก าร

แข็งแรง หลังจากท่ีรบยืดเย้ือมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในท่ีสุด

กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอยให้ได้ โดยการ

ออกอุบายสร้างม้าไม้จ าลอง หรือท่ีเรียกกันว่า ม้าไม้เมือง

ทรอยข้ึนมา แล้วลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย เพ่ือให้

ทหารกรีกแสร้งท าเป็นถอยออกไป  เม่ือชาวทรอยเห็นแล้ว

เข้าใจว่าเป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างข้ึนมาเพ่ือบู ชา

เทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลอง ชัย

ชนะ พอตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผา

เมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส าเร็จ เดินทางสู่ เมืองอัย

วาลึก Ayvalik เป็นเมืองชายทะเลบนชายฝั่ งทะเลอีเจียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 2) 

 ที่พัก : MUSHO HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตนับูล  

วันที่สอง เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse - เมืองอัยวาลึก Ayvalik   อาหาร เท่ียง

,เย็น 

 

 

วันที่สาม เมืองAyvalik - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary –  

เมืองปามุคคาเล่             อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

   น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม/ใช้เวลา3ช.ม)เป็นท่าเรือธรรมชาติท่ีใชม้า

ตั้งแต่ก่อนคริสตกาลหลังจากท่ีตกเป็นอาณาจกัรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซยีร์

แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดท่ี 1 และสุสต่านออสมันท่ี 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพง

เมืองท่ีพักส าหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าท่ีเหมาะในการท าการค้าระหว่างยุโรปและ

แอฟริกาใต้ และ คูซาดาสึเพิ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเม่ือปี ค.ศ.1980 เข้าชม 

   เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารท่ีเป็น

สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส 

Library of Celsusเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเลิศของยุค

กรีก ห้องสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสามในยุคโบราณ 

โดยมีอายุร่วม 2 ,000 ปี แลมีอาคารส าคัญอีกแห่งคือ

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

เดินชมตามถนนเส้นหลักทอดยาวไปถึงห้องสมุดแห่งเซล

ซุส สองข้างทางมีโรงอาบน ้าโรมัน ห้องน ้า และร้านค้าใน

อดีต ถนนทอดยอดท่ีเรียงรายด้วยเสาโรมัน บ้านพระแม่

มา รี  House of Virgin Mary ซึ่ ง เ ชื่ อ กันว่าเป็นท่ี

สุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้าน

หลังน้ี ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว

เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยายสถานท่ีไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วย

ตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหา

บ้านหลังน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารี

ได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของ

พระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ได้เคย

เสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน ้าสามก๊อกท่ีเชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักดิสิ์ทธิ์ แทนความ

เชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า หาก

ต้องการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขยีนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผกูไว้แล้วอธษิฐาน  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 4) 

เมืองปามุคคาเล่ (Pamuk kale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใช้เวลา 2.40 ช.ม ) ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษา

ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย”เป็นดินแดนแห่งบ่อน ้ารอ้นศักดิสิ์ทธิ์ของตรุกี 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 5) 

 ที่พัก : TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

วันที่สี่ เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า              

           อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 



 

เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ก่อต้ังโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1 แห่งแพร์กามุม ก่อต้ังโดยกษัตริ ย์ยู

เมเนสท่ี 1 แห่งแพร์กามุม เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและสปาเพ่ือสุขภาพ มีจุดเด่นอีกท่ีหน่ึงคือโรงละครค ร่ึง

วงกลมท่ีมีความโดดเด่นอยู่ท่ีฉากหลังซ่ึงยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7)  

บ่าย ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่  ตั้ งชื่ อ ตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์ท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ของตะกอนหินปูนท า

ปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธาร

น ้าแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมาบนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน ้า

หินปูนท่ีลดหลั่นกันก่อนไหลลงจากผาสูง ชมหน้าผาท่ีขาว

ก ว้า งใหญ่ ด้ า นข้างของอ่างน ้า  เ ป็นรูปร่างคล้าย

หอยแครงและน ้าตกแช่แขง็ ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก

หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ  อย่าง

มหัศจรรย์ ประชาชนนิยมไปอาบ เพราะในอดตีกาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ น าท่านออก

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เป็นเมืองท่ีนิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริ์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียกอนาโต

เลียเป็นอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศ 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 8) 

 ที่พัก : OZKAYMAK PACK HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมือง

ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 

คาราวานสไลน์ (ระยะทาง 485 ก.ม /ใช้เวลา 6 ช.ม )  ท่ีพักกองคาราวานในอดีตของ สุลต่านฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดินเคย์โคบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท า

ด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจัดเป็นครัว ห้องน ้า และห้องนอน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 10) 

บ่าย นครใต้ดินเมืองไคมักลี (Çardak Underground City) เป็นการเจาะเข้าไปในภูเขาหินลาวา ท าเป็นช่องๆ 

คล้ายถ ้ามากกว่า แต่ก็แน่นอนมีส่วนท่ีขุดเจาะลึกลงไปใต้ดินด้วย 

วันที่ห้า เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบ าหน้าท้องตรุกี  

          อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 



 

เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใช้เวลา 

1.40 ช.ม ) 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 14)  

พิเศษ!! ! น าท่านชมระบ าหน้าท้องตรุกี (Belly Dance) เป็นการ

เต้นร าท่ีเช่ือกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหน่ึง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 

ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชา

พระแม่ผู้เป็นแหล่งท่ีมาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับ

ความอุดมสมบูรณ์ เอ้ือให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่

เดิมจึงเป็นการร่ายร าท่ีเน้นการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือท้องแ ละ

สะโพก ช่วยให้นางร ามีร่างกายแข็งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local 

Drink ไม่จ ากัด) จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 ที่พัก : SELCUKLU EVI CAVE HOTEL 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วัน

ก่อนวันเดินทาง) เน่ืองด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขา

และแต่ละช้ันไม่มีลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าข้ึนบันได ด้วยสภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะ

กับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 

ใบส าหรับพักแรม 1คืนและชุดส าหรับวันรุ่งข้ึนกระเป๋าใบใหญ่สามารถ

ฝากไว้บนรถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ารวจสิ่งของมีค่าในกระเป๋าท่ีอยู่บนรถ  

ถ้าเกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งของของลูกค้า

ใดๆท้ังสิ้น/กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติด

เทศกาล บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม/ปรับไปพัก

โรงแรม 5 ดาวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12)  

 หมายเหตุ ส าหรับท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.

เพ่ือชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าข้ึนบอลลูน 

วันที่หก เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง –โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ร้านจิวเวอร์ร่ี 

-  เมืองอังการา                                   อาหาร เช้า,เท่ียง,

เย็น 

 

 



 

1 ท่าน ราคาโดยประมาณ 250  USD ไกด์จะแจ้งราคาคอนเฟิร์มหน้างาน) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัส

ประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาท่ีเป็นรูปทรง ต่างๆ 

ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหน่ึง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม (ไม่รวม

ค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาโดยประมาณ 80 USD ไกด์จะแจ้งราคาคอนเฟิร์มหน้างาน) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) 

 ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) 

เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความ

คิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้า

เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 13) 

บ่าย โรงงานทอพรม (Carpet)  โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้าน

จิวเวอร์ร่ี Jewellery อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าและของท่ีระลึก

ได้ตามอัธยาศัย และน าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา(Ankara) 

(ระยะทาง 306ก.ม /ใช้เวลา 3.30 ช.ม ) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีต้ังอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย ระหว่าง

ทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 14)  

 ที่พัก : ANKARA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใช้เวลา 5 ช.ม ) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 

 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea 

of Marmara) ความยาวท้ังสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างต้ังแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่า

สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัส

ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญย่ิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์

ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงาม

ตระการตา 

วันที่เจ็ด เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล –  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์                

            อาหาร เช้า

,เท่ียง,เย็น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพืน้เมืองของตุรกี ท่านสามารถ

เลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 17) 

ที่พัก : GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 

วันที่แปด เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน ้าเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- พระราชวังทอปกาปี         

          อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 



 

สุเหร่าสีน ้าเงิน(Blue Mosque) สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา

ท่ีมีความสวยงาม (ภายในอาจมีการปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่

สามารถชมด้านในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้

เตรียมผ้าคลุมไว้ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเท่ียวชม สุเหร่า

สีน ้าเงิน* 

ฮิปโปโดม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด อดีต

ใช้เป็นสนามแข่งม้าและท ากิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์

เหลือ 3 ช้ิน คือ เสาสี่ เหล่ียมยอดแหลมแห่งกษัตริย์เธโอโด

เชียส (Theodosius Obelisk) เสาบรอนซ์รูปงูเกี่ยวกระ หวัด 

(Bronze Serpentine Coluumn) แ ละ เส าค อนส แตนติน 

(Column of Constantine) 

ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) เดิม

เคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก

เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวัน

จันทร์) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 19) 

ชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) อดีตเคยเป็นท่ี

ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวัง

ทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บ   มหา

สมบัติอันล ้าค่า (ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร)   

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 20) 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 

 

01.45 เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK068 

15.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่าน

เป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม่

สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทุกกรณี 

ส านักงานสาธารณสุขตุรกีก าหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 72 

ชั่วโมง – 4 วัน ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยลงทะเบียนผ่านเวบ็ register.health.gov.tr  

► ผู้เดินทางเข้าประเทศตุรกี จะต้องได้รับวัคซีนท่ีอนามัยโลก WHO รับรอง 2เข็มเข้าได้ 

ชนิดของวัคซีนโควด-19 ท่ีประเทศตุรกีรับรอง มี ดังน้ี  

AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson 

Moderna 

Pfizer/BionTech 

Sinopharm 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

 

 



 

Sinovac 

COVAXIN 

Covovax 

Nuvaxovid 

►ผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดท่ีแตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่าน กรณีไม่ถึง 15 ท่าน 

    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน 

    - หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง  

โดยทางบริษัทฯจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ เดินทาง 15 วัน 

    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)   

     โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองต๋ัวท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีท่ี

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

► กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเน้ือสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

             - กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน 

             - ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 - 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้

วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน  

► ลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเดี่ยว) และ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียง

พับเสริม 

► โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

►หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

► การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน ้าใจกับผู้

ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพ่ือมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดข้ึนจริง

เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึน จริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  



 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจนําเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดนําเท่ียว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการท่ี

ต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ค่า

โรงแรม หรืออื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

► ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 

(ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถ

เล่ือนวันได้) 

► ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน  

(ในกรณีมีงานแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปล่ียน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพักพัก 2

ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

► ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปล่ียนแปลง 

► ค่ารถตลอดรายการทัวร์ 

► ค่าอัตราเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไว้ในรายการ 

► เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบิน TURKISH AIRLINES ก าหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 

กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม ไม่สามารถซ้ือเพ่ิมได้และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่

ละสายการบิน หากน ้าหนักเกินท่านจะต้องช าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

► ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

   ไม่รวมประกันสุขภาพ  

► ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนักงานขับรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

► ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

► ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรือ     

2,600 บาท ตลอดทริปการเดินทาง 

► ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

► ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

► ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 



 

► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 

► ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

► ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มี ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ร ะบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกั นได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน ้าด่ืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. 

การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัท

ฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จาก

บริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า -ออกใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

17.การเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันที่ออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ต้องกักตัว 7 วัน 

ตามนโยบายภาครัฐ 


