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จุดเด่น 

 พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื 
 เทีย่วไม่เหนื่อยบนิภายใน 1 เทีย่ว (Turkish Airlines) 

 ชม สเุหรา่สนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส 
 ชมดนิแดนแห่งเทพนยิาย คปัปาโดเกยี   
 ชมดนิแดนอนัน่าอัศจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 

 ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 

 ชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัของ ประเทศตรุก ี 
 ชมสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย  

 ชมเมอืงอันรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบันคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอรก์ามัม  

 ชม บา้นของพระแม่มาร ีซ ึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู ่

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์และยา่น TAKSIM SQUARE 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วันที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ – เมอืงอสิตนับูล (ประเทศตรุก)ี 

06:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S 
สายการบนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

09:20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน โดยเทีย่วบนิที ่W5050 ( ใ ช ้

เวลาบนิ 7.45 ชม.)  
14:10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน (แวะเปลีย่นเครือ่ง 3.10 ชม. เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3.30 ชม.) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
17:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่เมือง อสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5114  (ใช ้

เวลาบนิ 3.10 ชม.) 
19:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อสิตนับูล ประเทศตรุก ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางเขา้

สูท่ีพ่ัก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 
 
ทีพ่ัก   GOLDEN WAY HOTEL 4*  หรอืเทยีบเทา่             

 

วันที ่2 อสีตนับูล - คปัปาโดเกยี – เกอเรเม่  

เชา้  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (อาหารเชา้ Set Box) 
08.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยสายการบนิ Turkish Airline เทีย่วบนิ TK 2026 
 **เวลาและสายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมเวลาและสถานการณ์ 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Kayseri ผ่านการตรวจเอกสารและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย 
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น าทา่นไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลงัน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี 
Cappadocia ชมดนิแดนที่มีภูมิประเทศ
อันน่าอัศจรรย์ ซ ึง่ในอดีตกาลมีกระแส

ลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ที่
เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของ

ธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม 
ฝน หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่ง

ด ินแดนคัปปาโดเกียออกมาไดอ้ย่าง
งดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภมูิ
ลกัษณ์ตา่งๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนได ้

ชือ่ว่า ดนิแดนแห่งเทพนยิาย หรอืดนิแดน
แห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปา

โดเกียยังไดร้ับการแต่งตัง้จากองคก์าร
ยู เนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกอีกีดว้ย 

เมืองคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพื่อ
ใชเ้ป็นทีห่ลบซ่อนของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมี
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ ิน เมืองไคมักลี Underground City 

Derinkuyu or Kaymakli ทีม่คีวามลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีส่ดุที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ 
และมีสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นส ิง่  มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมือ

มนุษยอ์ย่างหนึง่ก็ว่าได ้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกอเรเม่ Goreme น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม Goreme Open 

Air Museum ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง  ค.ศ. ที่ 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ี่
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านว  นมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกราน

จากชนเผ่าลัทธอิื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์ีกดว้ย อสิระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคาร
บา้นเรอืนของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุ เขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึ
ใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ  

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos 

Village สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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พเิศษ! น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี

 

ทีพ่ัก  UCHISAR KAYA HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ ้า หรอืเทยีบเทา่ **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะ
เปลีย่นไปพักโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั**เทยีบเทา่ 

                                      

วันที ่3 คปัปาโดเกยี - คอนย่า - ปามุคคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรับทา่นทีเ่ดนิทางขึน้บอลลนูกลบัมารบัประทาน

อาหารเชา้) โปรแกรมเสรมิพเิศษ....ข ึน้บอลลนู (จะไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
 

ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 
05.00 น. ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 

1 ชัว่โมง (ค่าข ึน้บอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาประมาณ USD 240 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัทีท่ า
จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลนู และเครื่องร่อนทุกประเภทกจิกรรมนี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ
ทา่น** 

***จะมรีถรับ สง่ จากบรษัิทบอลลนู มารับแตเ่ชา้ตรู่ ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 
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ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 
1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนี้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพที่

งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทศันียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขา ระหว่างทาง น าทา่นแวะชม คาราวานสไรน ์ทีพ่ักแรม

และทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปามุคคาเล ่Pamukkale เมืองทีม่ีน ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิผ่าน

ซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได ้
ก่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิ
เป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นี้ว่า ปราสาท

ปุยฝ้าย 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่ัก  NINOVA THERMAL HOTEL  4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 ปามุคคาเล ่- เอฟฟิซสุ - คซูาดาซ ึ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้นที่ซ ึง่ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้น
ดงักลา่วรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณ

อกีแห่งหนึง่ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยโรมัน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านแวะ โรงงานเครื่องหนัง ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู ่เมืองเอฟฟิซุส 

City of  Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จาก
กรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงข ึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้
ยดึครองโดย 

 
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ข ึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้ง

ทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้ม
ไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าทา่นชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ Roman 

Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรกัษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกส ิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่ี  ความอ่อนหวานและฝีมอื
ปราณีต  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่
มารอีาศยัอยู่ และส ิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้  

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่ัก  RAMADA ENCORE HOTEL HOTEL  4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที ่5 คซูาดาซ ึ- เปอรก์ามัม - ชานัคคาเล ่
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum ชม
ความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่
ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายซึง่

ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ทีม่ีชือ่เสยีงคือ โรงละครที่
ชนัทีส่ดุในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่

ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่า ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้
กรุงทรอย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมือง
ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งข ึ้นมาประมาณ 

4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และ 

Hollywood Troy สรา้งขึน้เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์ีเลยีดไดเ้ห็น
ดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  TROIA TUSAN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่             
   

วันที ่6 
กรงุอสิตนับลู -สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส

ฟอรสั ชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น

มากทีส่ดุในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่
เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลให ้
อสิตนับูลมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN  AHMET MOSQUE ถอืเป็นสเุหร่าที ่
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มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรด ิคือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็นมัสยดิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในตรุก ีสามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดย
ตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  

 
จากนัน้น าทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาว
โรมัน จุดศนูยก์ลางแห่งการทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งข ึน้ในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิุสเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่

แ สดงกิจ ก ร รมต่ า ง ๆของ
ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ

จักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโป
โดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้ง
ขึน้ตรงกลางเป็นที่ตัง้แสดง

ประตมิากรรมต่าง ๆซึง่ส่วน
ใหญ่ เ ป็นศิลปะในยุคกรีก

โบราณในสมัยออตโตมัน
สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นทีจ่ัดงาน
พธิีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียง

พื้นที่ลานด า้นหน ้ามัสยิด
สุลต่านอะห์เมตซึง่เป็นที่ตัง้
ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คือ

เสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวาย
แก่ฟาโรห์ทุตโมซสิที่ 3 ถูก

น ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูลเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที่ 7  
 
น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace)  หรือที่รูจ้ักกันในชื่อวังสุลต่าน เป็นอีกหนึ่ง

เเลนดม์ารค์ของเมอืงอสิตนับูลคะ่ สรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมหเ์หม็ดที ่2 (Mehmed the Conqueror) ใชเ้ป็น
ที่ประทับของสุลต่านหลายพระองคต์่อกันมาหลายศตวรรษ โดยมีทัง้หมด 3 ส่วนคือ พระราชวงั

ช ัน้นอก เป็นสวนขนาดใหญ่ทีต่กแต่งอย่างสวยงาม ร่มรื่น น่าเดนิเล่นมากๆ เลยค่า มีอาคารสไตลต์รุกี
ดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพเดมิไวอ้ย่างดสีดุๆ ใชเ้ป็นสถานทีอ่อกว่าราชการและตอ้นรับแขกคนส าคญัของเมอืง 

 
น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส จุดทีบ่รรจบกนัของทวปียุโรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตรุกไีดร้ับ

สมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็น
เสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบไดแ้ก ่
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนต์

สามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค .ศ.1973 มีความยาวทัง้ส ิน้ 1,560 เมตร และได ้
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กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ )ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21 ( ขณะที่

ลอ่งเรอืพรอ้มดืม่ด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่

และบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  
น าทา่นเดนิทางสู ่ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ 
หรือเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย มีเวลาหรือใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง 
ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่ส าคัญที่มีชือ่เสยีงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอสิตันบูลเลย

ทเีดยีว ซึง่ ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึง่ ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ ิง่จาก จัตุรัส ทักซมิ 
ไปตามถนน ใกลก้บั สถานีทเูนล ซึง่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิ ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกเป็นอันดบัสอง 

อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ISTIKLAL STREET หรอืทีเ่รยีกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางที่
มีชือ่เสยีงและดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในเมือง อสิตันบูล ตัง้อยู่บนย่านเกา่แก ่ซึง่ถนนเสน้นี้ ทอดยาวจาก จัตรุัส 
ทักซมิ (TAKSIM SQUARE) ไปจนถงึสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดนิทีห่รูหรา 

ยาว 1.4 ก.ม.  มรีา้นคา้ รา้นอาหาร ชือ่ดงั ใหท้กุทา่นไดเ้ยีย่มชมอย่างเพลดิเพลนิ และมอีาคารทีร่ายลอ้ม
ดว้ย อาคารยุค ออตโตมัน ตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นทีด่งึดูด นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ 

เป็นอย่างมาก ไกดพ์าไปทานในยา่นชอ้ปป้ิง เชน่รา้น Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) 
 

ค า่ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่ัก  GOLDEN WAY HOTEL 4*  หรอืเทยีบเทา่   

 
 

วันที ่7 อสิตนับูล – เซนตโ์ซเฟีย - ประเทศไทย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปสวยๆ กับแลนดม์ารก์ส าคัญ ขาดไม่ไดถ้า้มาตุรก ีสเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia 
Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิ
เคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมา

เป็นพพิธิภัณฑ ์สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถือเป็นส ิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดใหอ้ยู่ใน
รายการ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และ
นับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
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ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

12:15 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5117  

 (ใชเ้วลาบนิ 3 ชม.) 
16:45 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน (แวะเปลีย่นเครื่อง 5 ชม. เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3.30 ชม.) 
22:10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เที่ยวบนิที่ W5 

5051 (ใชเ้วลาบนิ 6.30 ชม.) 

 

🔥🔥ยกเลกิ Test & Go  เขา้ประเทศ เร ิม่ 1 พฤษภาคม  2565 เหลอื Thailand Pass🔥🔥 

 

 

วันที ่8 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ ประเทศไทย  

 

07:25  น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 

รายการทอ่งเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั*** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 
 (มีเตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

       
11 – 18 พฤษภาคม  2565 **วนัวสิาขบูชา 29,999 28,999 27,999 6,900 - 
18 – 25 พฤษภาคม  2565  28,999 27,999 27,999 6,900 - 
25 พฤษภา -1 มิถนุา 2565  27,999 27,999 27,999 6,900 - 
1 – 8 มถินุายน  2565  28,999 27,999 27,999 6,900 - 
8 -15 มถินุายน  2565  28,999 27,999 27,999 6,900 - 
15 -22 มถินุายน  2565  27,999 27,999 27,999 6,900 - 
22 -29 มถินุายน  2565  28,999 27,900 27,999 6,900 - 

 



  

 

12 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางระหวา่งสถานการณ์โควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 
   - พาสปอรต์ตวัจรงิ (เหลอือายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน) 

   - วัคซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม 
    
การจองและช าระเงนิ 

- กรุณาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วัน จองเดนิทาง *** 
- กรุณาช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

 
อัตราคา่บรกิารนี้รวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่วสายการบนิ Turkish Airlines หรอื Pegasus Airlines 
 ค่าทีพ่ักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 4-5 ดาว และพักโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื หรับพักหอ้งละ 2 ท่าน 

(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยา้ยพักในเมือง

ใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อัตราคา่บรกิารนี้ไม่รวม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 80 USD /ทา่น 
 ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋า
โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 
กโิลกรัม ส าหรับระหว่างประเทศ ไม่เกนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับในประเทศ 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรม 
 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 30 – 44 วัน คนืเงนิ 75 % ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 20 – 29 วัน คนืเงนิ 50 % ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืคา่
ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย หากต า่กวา่อาจมคีา่ใชจ้่าย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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 หมายเหต ุ: กรุณาทกุทา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจองทกุครัง้ เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งบรษัิทและลกูคา้ทกุทา่น 

 

 ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมี
บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่น
ทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนา
หนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัว๋เครือ่งบนิ 

 กรณีเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลังจาก
เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

 หลังจากที่ท่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวรส์่วนที่เหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดนิทาง ทาง
บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพัก
เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ข ึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น
สนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพื่อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหว่างการ
เดนิทาง 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  

 **กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม **  

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ท่ีท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

หมายเหตุ  ยกเลกิ Test & Go เขา้ประเทศ เร ิม่ 1 พฤษภาคม  2565 เหลอื Thailand Pass 
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