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02.00 น. พบกนัที� สนามบินภูเก็ต ชั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  

เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ�นเครื�อง 

05.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 173  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั�วโมง) 

12.00 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    ให้ท่านไดมี้เวลา ทาํ

ภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านที�ตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที้�เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื�อเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านขึ�นรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ� น 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที�สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุด

ทั�งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั� งสิ�น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ

ตะวนัออกที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ�นเปลืองใด ๆ ทั�งสิ�น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกราย

ลอ้มพระราชวงัซึ� งอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ที� ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบูรซ่์า Bursa (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง) เป็นเมืองที�ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซึ� งห่างจากอิสตนับูลประมาณ 235 มีพื�นที�

ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มีความสาํคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที� 4 ของประเทศ

และเมืองนี� ยงัมีชื�อเสียงทางดา้นเส้นไหมเพื�อส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70% เพื�อนาํไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็น

ศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตั�งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั�นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั�งที�เอดิร์เน ที�อยู่

ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิลจากนั� นนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the 

Bosphorus ซึ�งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั�งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี�ทาํหนา้ที�เป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และ

เอเชีย เชื�อมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้

ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั� งสองขา้งที�สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที�เป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคญัยิ�งในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั�งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่านี�   
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที�     Kervansaray Hotel 4*   มาตรฐานตรุกี หรือเทียบเท่า  
 

วนัสอง ( 23 ก.ย. 61 )        มสัยดิสีเขยีว-ชอ้ปปิ� งตลาดผา้ไหม-เมืองอิซเมียร ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของ เมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และ

ประณีตของงานกระเบื�องประดับที�มีสีสันลวดรายที�ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั� งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ� งเป็น

สญัลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองที�ในอดีตกษตัริยที์�เคยปกครองอาณาจกัร

ออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี� เป็นที�ฝังศพ และนอกจากนั�นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนที�สวยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไมที้�เขียวชอุ่มเป็น

จาํนวนมาก จนไดชื้�อว่าเป็นเมืองที�มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil 

Mosque สถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ทางศาสนา ที�มีความสวยงามอีกแห่งหนึ�งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ�นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 

โดยสถาปนิกชื�อ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใช้

กระเบื�องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื�องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี� ภายในสุเหร่าแห่งนี� ยงัมีที�บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที�  1 และครอบครัว สถานที�แห่งนี� จึงถือได้ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมที�ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
 

 

วนัแรก ( 22 ก.ย. 61 )                  สนามบิน ภเูก็ต-อิสตนับูล-เมืองบูรซ์า 



 

บ่าย นาํท่านสู่ ตลาดผา้ไหมเมืองบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาที�ตั�งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตุรกี ซึ� งอยูไ่ม่จากทะเลมาร์มามากนกั โดยตลาดแห่งนี� คา้ขายผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะ

ลวดลายพื�นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเนื�องมาจากตุรกีเป็นประเทศที�มีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ�งประเทศ ซึ� งนอกจาก

ผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเสื�อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมที�สดใสนี�เองที�ทาํให้ตลาดแห่งนี� กลายเป็นตลาดที�สวยงาม

ที�สุด จนครั� งหนึ� งสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองอิซเมียร ์Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั�วโมง) 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที�    Grand Kemal Pasha Hotel 4* มาตรฐานตรุกี หรือเทียบเท่า  

 

 วนัที�สาม ( 24 ก.ย. 61 )    เมืองอิซเมียร-์บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปปิ� ง 
                                       โรงงานทําเครื�องหนงั-ปามคุคาเล่ (ปราสาทปยุฝ้าย)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ� งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

สิ�นพระชนม์ในบา้นหลงันี�  ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง 

เมื�อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงันี�  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็น

บา้นอิฐชั�นเดียว ภายในมีรูปปั� นของพระแม่มารี ซึ� งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที� 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที�นี� บริเวณดา้นนอก

ของบา้นมีก๊อกนํ� าสามก๊อกที�เชื�อว่าเป็นก๊อกนํ� าที�มีความศกัดิ� สิทธิ�  แทนความเชื�อในเรื�อง สขุภาพ ความรํ�ารวย และ

ความรกั ถดัจากก๊อกนํ� าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ�งมีความเชื�อวา่ 

หากตอ้งการใหส้ิ� งที�ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน จากนั�นนาํท่าน

ชม เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อาคารที�เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส 

Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ�น

ถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี� คืออยูใ่นสภาพที�สมบูรณ์มาก จากนั�นปิดทา้ยกนัที�สิ�งก่อสร้างที�มีขนาด

ใหญ่ที�สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ� งสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นที�นั�ง สามารถจุคนได้

ถึง 25,000 คน ซึ�งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั�น สร้างสมยักรีกโบราณ  
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ� น 

นาํท่านชอ้ปปิ� ง ณ ศนูยผ์ลิตเสื�อหนงัคณุภาพสงู ซึ�งตุรกีเป็นประเทศที�ผลิตหนงัที�มีคุณภาพที�สุด อีกทั�งยงัผลิตเสื�อหนงั

ส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซื�อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั�น

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชั�วโมง) คาํวา่ “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นนํ� าตกหินปูนสีขาวที�เกิดขึ�นจากธารนํ� าใตดิ้นที�มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ� งเป็นที�มีแร่หินปูน (แค

ลเซี�ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที�ตั�งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้

ขึ� นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ� ว เป็นแอ่ง เป็นชั� น ลดหลั�นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็น

ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที�ใดเหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ไดร้บั

การยกย่องจากองค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาํท่านชม 

ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล่) เมืองแห่งนํ� าพเุกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ� า เป็นรูปร่าง

คลา้ยหอยแครงและนํ� าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ� าแร่ที�ไหลลงมาแต่ละชั�นจะแข็งเป็น

หินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์นํ� าแร่นี� มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ

หรือนาํมาดื�ม เพราะเชื�อวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรค

ไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ� าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที�    Tripolis Hotel 4*   มาตรฐานตรุกี หรือเทียบเท่า    



 

วนัที�สี� ( 25 ก.ย. 61 )         เมืองปามคุคาเล-่เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลานั�งรถประมาณ 5 ชั�วโมง) เป็นเมืองที� นิยมใชเ้ป็น

จุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก      ซึ� งเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี 

หรือที�ยคุนั�นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ� าของประเทศ  
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั�งรถประมาณ 3 ชั�วโมง) ซึ�ง

องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองที�มีลกัษณะภูมิประเทศ 

สวยงามมาก นาํท่านชม นครใตดิ้นชาดัค Underground City of Chadak  เกิดจากการขุดเจาะพื�นดินลึกลงไป เพื�อ

ใชเ้ป็นที�หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมืองใตดิ้นแห่งนี� มีครบเครื�องทุกอยา่งทั�งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ� า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

 พิเศษ !! เขา้ชมบา้นชนพื�นเมือง Local Cave House ของชาวพื�นเมือง Cappadocia พร้อมดื�มชา กาแฟ 

เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื�อมีผูม้าเยี�ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื�อแสดงถึงนํ� าใจและ

มิตรภาพระหวา่งเพื�อนใหม่ จากนั�นอิสระใหท่้านได ้

ถ่ายภาพบา้นพื�นเมืองที�มีผูค้นอาศยัอยูจ่ริงๆ แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื�อสินคา้และ

ของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนั�นนาํท่านชม “โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 
พกัคา้งคืน ที�     Avrasya Hotel 4*    มาตรฐานตรุกี หรือเทียบเท่า     
    

วนัที�หา้ ( 26 ก.ย. 61 )             เมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า 
05.00 น. สาํหรับท่านที�สนใจ ทวัรข์ึ�นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบี�ของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั�งบอลลนนี�ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าขึ�นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที�ชําระ

เป็นเงินสด และ 210 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที�ชําระดว้ยบตัรเครดิต) เจา้หน้าที�บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื�อเปิด

ประสบการณ์ใหม่ที�ไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรที�รอมอบใหก้บัทุกท่าน   
(สาํหรบัท่านที�ไม่ไดซื้�อ ทวัรข์ึ�นบอลลนู อิสระพกัผ่อนที�โรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที�งดงาม คปัปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ที�อาศยัอยู่

ในดินแดนแถบนี� ) แปลวา่ ดินแดนมา้พนัธ์ุดี ตั�งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื�นที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทั�วบริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั�นใหม่ขึ�นมา จากนั�นกระแส นํ� า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื�อย ๆ นบัแสนนบั

ลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดั

รูปทรง ดูประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื�นที�เรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ด้
ประกาศใหพื้�นที�มหัศจรรยแ์ห่งนี�เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ� งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9 ซึ� งเป็นความคิดของชาวคริสตที์�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ� าเป็นจาํนวนมากเพื�อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church 

โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ� ล Apple Church จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า 

Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั�วโมง) ซึ�งเป็นเมืองหลวงที�ตั�งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอา

นาโตเลีย เป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูล 



 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที�    Turist Hotel 4*   มาตรฐานตรุกี หรือเทียบเท่า    
 

วนัที�หก ( 27 ก.ย. 61 )             กรงุอังคาร่า-อิสตนับูล 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ชั�วโมง)  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ�นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที� 2 เปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 

1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งที�โด่งดงัและเป็นที�สนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นที�เก็บสมบติั และวตัถุลํ�าค่า

มากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทที์�สาํคญั จากนั�นนาํท่านเขา้ชม 

อโุมงค์เก็บนํ�าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ�นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ� า

สาํหรับใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามที�กรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มีความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคํ� า

หลงัคา 336 ตน้ จากนั�นส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการ นาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิ� งชื�อดงั ตลาด สไปซ์ มารเ์กต Spice Market หรือ

ตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลือกซื�อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื�องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้ง

อนัเลื�องชื�อของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั�วพิทาชิโอ ซึ�งมีใหเ้ลือกซื�อมากมาย 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

พกัคา้งคืน ที�  Ramada Encore Bayrampasa Hotel 4* มาตรฐานตรุกี หรือเทียบเท่า     
  

วนัที�เจ็ด ( 28 ก.ย. 61 )                    อิสตนับูล-ภเูก็ต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ์� งเหลือแค่ส่วนปลายที�ยาว 20 เมตร แต่

กระนั�นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั�งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ�ง จากนั�นนาํท่านชม สเุหร่าสนีํ�าเงิน Blue 

Mosque ที�มาของชื�อสุเหร่าสีนํ� าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื�องสีนํ� าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ� งทาํเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกหุลาบ คาร์เนชั�น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื�อถึงเวลาที�จะตอ้งทาํพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที�นครเมกกะ จากนั�นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานที�ซึ� งเป็น 1 ใน 7 สิ� งมหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง สเุหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งนี� เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ�าที�สลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ออกเดินทางสู่สนามบิน

เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ ภเูก็ต 

14.25 น.  ออกเดินทางสู่ ภเูก็ต โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 172 (14.25 – 04.20 น.) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.30 ชั�วโมง)  

 

วนัที�แปด ( 29 ก.ย. 61 )                  ภเูก็ต 
04.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน ภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  

!!! ราคาพิเศษท่านละ 32,900.- บาท !!! 
เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น จึงไมมี่ราคาสาํหรบัเด็ก 

ท่านที�มีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดี�ยว ตอ้งเพิ�มเงินอีกท่านละ 6,000.- บาท 
**ราคาอาจมีการปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที� 

สายการบินประกาศปรบั และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 29 มี.ค. 2561) ** 



 

กาํหนดการเดินทาง  22 – 29 ก.ย. 2561 
 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้นกัท่องเที�ยวเปิดห้องพกั เป็น 

2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที�ยวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ นกัท่องเที�ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด สาํหรับชั�นท่องเที�ยว ท่านละ 1 ใบ (นํ�าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง Hand Carry (นํ�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 

อตัราค่าบรกิารนี�รวมถึง 
ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นนกัท่องเที�ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ� ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่, ค่าอาหารทุกมื�อที�ระบุในโปรแกรม, นํ� าดื�มบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที�ไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบรกิารนี�ไมร่วมถึง 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 7 วนั รวมเท่ากบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

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

งวดที�2: ชําระส่วนที�เหลอืทั�งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ตรุกี 8 วนั 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหต ุ
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที�มีผ ูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่านละ 3,000 บาท  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การ

ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี�จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที�ท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 



 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั�วเครื�องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สาย

การบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึ�งทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที�ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้

ออกตั�วเครื�องบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น(ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ได้

เท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั�นๆยนืยนัการเดินทาง

แน่นอนหากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั�นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�

เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ�นอยูก่บั

ขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ� งมกัมีความแตกต่างกนัซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที�

ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ย

เมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในประเทศตุรกีนั�น มาตรฐานของโรงแรมไดม้ากจากการรับรองของหน่วยงานการท่องเที�ยวภายในประเทศรับรอง อาจจะมาตรฐาน

ไม่เทียบเท่ากบัมาตราฐานสากล 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ�นเครื�องบิน 
 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั�นนํ� าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั� งโดยจะอนุญาตให้

ถือขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�นในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที�ยวบินจึงสามารถนาํขึ�นเครื�องไดแ้ละห้ามมีร่องรอยการเปิด

ปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 
 สาํหรับนํ� าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบินคือ 20กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนักเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก 

นํ� าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องไดต้อ้งมีนํ� าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 

( 9.75นิ�ว ) + ยาว( 21.5นิ�ว ) + สูง ( 18 นิ�ว ) 

 

                                     

 


