
 

 
 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
HILIGHT 

อสิตนับล ู| คปัปาโดเกยี | นครใตด้นิ | หบุเขาอซุซิาร ์|คอนยา่ | ปามคุคาเล ่| คซูาดาส ึ|  
ชานคัคาเล | ฮปิโปโดม | สเุหรา่สนี า้เงนิ |  

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั | พระราชวงัโดลมาบาเช | ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
 
 

        
  
 
 

 ก าหนดการเดนิทาง                                                                                 
 

วนัที ่ 29 มนีาคม – 5 เมษายน 2566 49,900.- 

วนัที ่ 3 – 10 พฤษภาคม 2566 55,900.- 

ALL YOU NEED - ISTANBUL 
ตุรกี – บนิภายใน 1 ขา 

8 วัน 5 คืน 
 

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2566 

ราคาแนะน าเพยีง  49,900.- 



 

 
 

วนัที ่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 49,900.- 

วนัที ่ 31 พฤษภาคม – 7 มถินุายน 2566 49,900.- 

วนัที ่ 28 มถินุายน – 5 กรกฎาคม 2566 

 
49,900.- 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 10 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอกิช แอร์ไลน์ 

พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเที่ยวบิน TK 69 

วันท่ี 2 อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – หุบเขาอุซิซาร์ – พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง 
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับลู ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่อาคารผู้โดยสารใน

ประเทศ 
08.55 น.  ออกเดินทางตอ่ สูเ่มืองเคย์เซอร่ี (Kayser) โดยเที่ยวบินที่ TK 2026 
10.15น. เดินทางถึงสนามบินเคย์เซอร่ี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) 

ช่ืนชมดินแดนที่มีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซึง่เกิดจากลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถม
เป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหิมะได้เป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
เป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนา่อศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บน
ดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี น าทา่นเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึง่เป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของข้าศึก
พร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หุบเขาอุซิซาร์ 
(Uchisar Valley) หบุเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาดงักลา่วมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิด
จากฝีมือมนษุย์ไปเกือบทัว่ทัง้ภเูขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศยั และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอซุิซาร์ คือ บริเวณที่สงูที่สดุของบริเวณ

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับลู ✈ ✈ ✈  

วันที่ 2. อิสตนับลู – คปัปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หบุเขาอซุิซาร์ – พิพิธภณัฑ์
กลางแจ้ง 

✈   SELCUKLU EVI CAVE 

วันที่ 3. คปัปาโดเกีย – คอนยา่ – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – ปามคุคาเล ่    PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMAL 

วันที่ 4. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซสุ    RAMADA SUITS 

วันที่ 5. คซูาดาส ึ– เพอร์กามมั – ชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองแหง่ทรอย    CANAKKALE KOLIN 

วันที่ 6. ชานคัคาเล – เฟอร์ร่ีข้ามชอ่งแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตนับลู – ฮิปโปโดม – 
สเุหร่าสีน า้เงิน – ลอ่งเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซาร์ 

   ISTANBUL LA QUINTA 

วันที่ 7. อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – สนามบนิ   ✈  

วันที่ 8. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 

 
 

โดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอซุิซาร์ ก็มีไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดสอ่งข้าศึกยามมีภยัอีก
ด้วย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็น

ศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวน
มากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ อิสระถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลกึตามอธัยาศยั  น าทา่นเดินทาสูโ่รงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ทา่นได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิต
สินค้าพืน้เมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค 
(Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือที่นา่ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SELCUKLU EVI CAVE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้บอลลูน
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 300-350 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงค์กับ
หัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่านัน้) 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้
ยงัเป็นศนูย์กลางที่ส าคญัของภมูิภาคแถบนีอ้ีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทศันียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านกั
ลมวน เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึง่เช่ือกนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือ
เรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นบัถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหวา่งกนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินที่มีอณุหภมูิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นท่ีมีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คา
ลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตัวแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็น
ชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่
ใดเหมือน จนท าให้ปามกุคาเลแ่ละเมอืงเฮียราโพลสิ ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMALหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกิดจากน า้แร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตแุคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็น

ลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้างมาจากปยุฝา้ย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู 
ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและนา่อศัจรรย์ น า้แร่นีม้ีอณุหภมูิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบตัิในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ  ปัจจบุัน
เมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมใน
ปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอื่นๆ น าทา่นชมเมืองโบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์
ยเูมเนสที่ 1แหง่แพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแหง่นีม้ีแผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไมม่ีคน
อาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ท่ีศักสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ 
พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย ออกเดินทางไปยงัเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อนัเป็นที่ตัง้ของเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  เมืองโบราณที่มีการ

บ ารุงรักษา ไว้เป็นอยา่งดี ที่สดุเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซึง่อพยพเข้ามาปักหลกัสร้างเมืองขึน้
ที่นี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซีย และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหา
ราช  ภายหลงัเมื่อโรมนัเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอเฟซุส” ขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั  เราได้เดินบนถนนหิน
อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทาง เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัด



 

 
 

ต่างๆ  หอสมดุ  โรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี ้ มีคอนเสิร์ต
ของฮูลิโอ อิงเกลเซียส มาแสดง น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of vergin mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นที่สดุท้ายที่
พระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี  ้ถกูค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แค
เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั RAMADA SUITS หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ 

ผลติภณัฑ์เสือ้หนงั ตามอธัยาศยั  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบริเวณอะนาโตเลยีหา่ง
จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามมั เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สงู เป็น
โครงสร้างฐานในการปอ้งกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึง่ผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลอืกที่สงู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาที่
ด้านหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นที่ราบเบือ้งลา่งที่รายล้อมป้อมปราการ
เหล่านี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจ้า สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใช้งานต่าง
ส าหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองด้านลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจนชมุทางการเดินรถ และขน

ถ่ายสินค้าจากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีต
เป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยงัช่องแคบคาร์
ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตรุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก  ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองซึง่ตัง้ตระหง่านอยูริ่ม
ทะเล  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั CANAKKALE KOLIN หรือเทียบเท่า 



 

 
 

วันท่ี 6 
 ชานัคคาเล – เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงิน – 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซาร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กัน้

ระหว่างคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา 
(Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคญัอนัดบั 1 
ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในประเทศตรุกี  ท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์
เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หน้าสเุหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลาน
แข่งรถม้าและศนูย์กลางเมืองในยคุไบแซนไทน์ เข้าชมสุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมี
ความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินที่ใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน  และถกูสร้างขึน้บนพืน้ที่ซึง่
เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย มากมาย น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่เป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากบัทะเลมาร์มาร่า 

(Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบ
ของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีนี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์
ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะลอ่งเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงั
โดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่
ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้
แรกในสมยัสลุต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4 ,000 
ร้าน ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กระเบือ้ง   เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินค้า
หตัถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสงู ควร
ตอ่รองราคาให้มาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ISTANBUL LA QUINTA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลาย

อาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจบุนัถึงประมาณพนัล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม จากนัน้น าท่านสู่ตลาดสไปซ์ 
มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั 
ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอซึง่มีให้เลอืกซือ้มากมาย 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรน าเดินทางสูส่นามบิน เพื่อให้ทา่นมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้ 

สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
 น าเดินทางสูส่นามบินอิสตลับลู 
16.35 ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 58 

วันท่ี 8 กรุงเทพ  
06.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   

 

ALL YOU NEED - ISTANBUL 
ตุรกี – บนิภายใน 1 ขา 

8 วัน 5 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 
29 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 49,900 8,900 

3 – 10 พฤษภาคม 2566 55,900 10,900 

24 – 31 พฤษภาคม 2566 49,900 10,900 

31 พฤษภาคม – 7 มิถนุายน 2566 49,900 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู้มีสญัชาติไทย 



 

 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลเิคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซีนพาสปอร์ต *เลม่สเีหลอืง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน 3 วนันบัจากวนั   
  จองหากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจังหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่น รายบคุคล (แสดง
  ตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดินทาง
ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   



 

 
 

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
  2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
  4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (30 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่ทา่น) 
  7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย ( 24 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่ทา่น) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 


