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จุดเด่นทวัร  ์

➢ พเิศษ 1 ปี มคีรัง้เดยีว ชมทุง่ ลาเวนเดอร ์ทีส่วยงามของตรุก ี 
➢ ครัง้หนึง่ในชวีติ Must Go! อยา่เสยีเทีย่ว... ตอ้งไปชม 2 มา้ไม ้เมอืงทรอยพักโรงแรม 4-5 ดาว 

และโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื 
➢ เทีย่วไมเ่หน่ือยบนิภายใน 1 เทีย่ว  (Turkish Airlines หรอื Pegasus Airlines) 
➢ ชม สเุหรา่สนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส 
➢ ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คัปปาโดเกยี   
➢ ชมดนิแดนอันน่าอัศจรรย ์ปามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) 
➢ ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 
➢ ชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังของ ประเทศตรุก ี 
➢ ชมสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  
➢ ชมเมอืงอันรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบุันคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอร์

กามัม  
➢ ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู ่
➢ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์และยา่น TAKSIM SQUARE 
➢ พเิศษ 1 ปี มคีร ัง้เดยีว ชมทุง่ ลาเวนเดอร ์ทีส่วยงามของตรุก ีเร ิม่กลางมถินุายน ถงึ สงิหาคม 2565 
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ก าหนดการเดนิทาง   

 

วันที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ – เมอืงอสิตันบลู (ประเทศตรุก)ี 

06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 9 เคานเ์ตอร ์T 
สายการบนิ OMAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

   
09:10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY818 
 (ใชเ้วลาบนิ  05.55 ชม.)  
 
12:05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มสักตั ประเทศโอมาน (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 2.30 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ชม.) 
 
14:35 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY165 (ใชเ้วลาบนิ 05.25 ชม.) 
 
19:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่าน

เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 
 
ทีพ่กั  ISTANBUL WANDA VISTA HOTEL  5* รอืเทยีบเท่า 
 

วันที ่2 อสีตันบลู - คัปปาโดเกยี – เกอเรเม ่ 

เชา้  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงคัปปาโดเกยี (อาหารเชา้ Set Box) 
 
08.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยสายการบนิ Turkish Airline เทีย่วบนิ TK 2026 
 **เวลาและสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมเวลาและสถานการณ์ 
 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Kayseri ผา่นการตรวจเอกสารและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย 

น าทา่นไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลังน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 
Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่า
อัศจรรย์ ซึง่ในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขา
ไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณ
กวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และ
ดว้ยการกระท าของธรรมชาติ โดยการกัด
เซาะของพายลุม ฝน หมิะ และ กาลเวลา ได ้
ปรุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ยา่ง
งดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ดว้ยภูมิ
ลักษณ์ต่างๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่
ว่า ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรือดนิแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยี
ยังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให ้
เ ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 
เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใช ้

เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิที่ขึน้ชื่อและมี
นักท่องเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมักล ีUnderground City Derinkuyu 
or Kaymakli ทีม่คีวามลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีส่ดุที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิี
ชวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่  มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหนึง่ก็วา่
ได ้ 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าทา่นชม พพิธิภัณฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม Goreme Open Air 
Museum ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง  ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
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เผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านว  นมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน
เผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของ

ชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุ เขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานตา่งๆ  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos 
Village สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ! น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี

 
ทีพ่ัก  UCHISAR KAYA HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ ้า หรอืเทยีบเทา่ **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะ

เปลีย่นไปพักโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  4-5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกัน **เทยีบเทา่ 
                                      

วันที ่3 คัปปาโดเกยี - คอนยา่ - ปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรับทา่นทีเ่ดนิทางขึน้บอลลนูกลบัมารับประทาน

อาหารเชา้) โปรแกรมเสรมิพเิศษ....ขึน้บอลลนู (จะไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 
05.00 น. ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 
1 ชั่วโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร ์ราคาประมาณ USD 240 ต่อ 1 ท่าน) **ประกันภัยทีท่ า
จากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งร่อนทุกประเภทกจิกรรมน้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของ
ทา่น*****จะมรีถรับ สง่ จากบรษัิทบอลลนู มารับแตเ่ชา้ตรู่ ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมภิาคแถบน้ี ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพที่งดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพ
ทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา **พเิศษ** ระหว่างทางน าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ณ Kuyucak 
Village แห่ง เมอืงอสิปารต์า หรอือกีชือ่หนึง่คอื The Lavender Village ทีบ่านสะพร่ังสวยงาม จะมเีฉพาะ
เดอืน กลางเดอืนมถินุายน - กรกฏาคม ของทกุปี เทา่นัน้ 

จากนัน้ระหว่างทาง น าท่านแวะชม คาราวานสไรน์ ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาว
เตริก์ในสมัยออตโตมัน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่น
ซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้
กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิ
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เป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์น้ีวา่ ปราสาท
ปยุฝ้าย 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่ัก   NINOVA THERMAL HOTEL  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที ่4 ปามคุคาเล ่- เอฟฟิซสุ - คซูาดาซ ึ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้นที่ซึง่ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้น
ดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณ
อกีแหง่หนึง่ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยโรมัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านแวะ โรงงานเครื่องหนัง ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ 
City of  Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จาก
กรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้
ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืง
เกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่
สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมัน
โบราณ Roman Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันน้ี หอ้งสมดุโบราณที่
มีวธิีการเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิที่ม ี ความ
อ่อนหวานและฝีมอืปราณีต จากนัน้น าท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่
กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู ่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ี  
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 
ทีพ่ัก  RAMADA ENCORE HOTEL HOTEL  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที ่5 คซูาดาซ ึ- เปอรก์ามัม - ชานัคคาเล ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเปอรก์ามัม Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่
ถูกกล่าวขวัญวา่เป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายซึง่สิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงคอื โรงละครที่
ชนัทีส่ดุในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานัคคาเล ่Canakkale ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์าร่า ตัดกับทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้
กรุงทรอย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 
4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และ 
Hollywood Troy สรา้งขึน้เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็น
ดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก  TROIA TUSAN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่             
   

วนัที ่6 
กรงุอสิตนับลู-สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส
ฟอรสั-ชอ้ปป้ิง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ ์SPICE MARKET ชอ้ปป้ิง ยา่น 
TAKSIM SQUARE 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตันบลู Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น
มากทีส่ดุในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่
เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญใ่นประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงส าคัญของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลให ้
อสิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN  AHMET MOSQUE ถอืเป็นสเุหร่าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรด ิคือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็นมัสยดิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในตรุก ีสามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616  โดย
ตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  
จากนัน้น าทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาว
โรมัน จุดศูนยก์ลางแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่
แสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายให ้
กวา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดงประตมิากรรมต่าง ๆซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมัยออต
โตมันสถานทีแ่ห่งน้ีใชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิแีต่ในปัจจุบันเหลอืเพียงพื้นทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุต่านอะหเ์ม
ตซึง่เป็นที่ตัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คือเสาทีส่รา้งในอียปิตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรหท์ุตโมซสิที่ 3 ถูกน า
กลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  
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น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace)  หรือที่รูจั้กกันในชื่อวังสุลต่าน เป็นอีกหนึ่ง
เเลนดม์ารค์ของเมอืงอสิตันบลูคะ่ สรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมหเ์หม็ดที ่2 (Mehmed the Conqueror) ใชเ้ป็น
ที่ประทับของสุลต่านหลายพระองค์ต่อกันมาหลายศตวรรษ โดยมีทัง้หมด 3 ส่วนคือ พระราชวงั
ช ัน้นอก เป็นสวนขนาดใหญ่ทีต่กแต่งอย่างสวยงาม ร่มรื่น น่าเดนิเล่นมากๆ เลยค่า มอีาคารสไตลต์ุรกี
ดัง้เดมิทียั่งคงสภาพเดมิไวอ้ยา่งดสีดุๆ ใชเ้ป็นสถานทีอ่อกวา่ราชการและตอ้นรับแขกคนส าคัญของเมอืง 
น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส จุดทีบ่รรจบกันของทวปียโุรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตรุกไีดรั้บ
สมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเน่ืองจากเป็น
เสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบไดแ้ก ่
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนต์
สามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค  .ศ .1973  มคีวามยาวทัง้สิน้ 1,560  เมตร และได ้

กลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอันดับ 4  ของโลกในสมัยนั้น   )ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21  ( ขณะที่
ลอ่งเรอืพรอ้มดืม่ด ่ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่

และบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  
น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่น
สามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ 
หรือเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย มเีวลาหรือใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง 
ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่ส าคัญที่มีชือ่เสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอสิตันบูลเลย
ทเีดยีว ซึง่ ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อกีอย่างหนึ่ง ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ ิง่จาก จัตุรัส ทักซมิ 
ไปตามถนน ใกลก้ับ สถานีทเูนล ซึง่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิ ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกเป็นอันดับสอง 
อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชม ISTIKLAL STREET หรอืทีเ่รยีกวา่ Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางที่
มชีือ่เสยีงและดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืง อสิตันบูล ตัง้อยู่บนย่านเกา่แก ่ซึง่ถนนเสน้น้ี ทอดยาวจาก จัตุรัส 
ทักซมิ (TAKSIM SQUARE) ไปจนถงึสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดนิทีห่รูหรา 
ยาว 1.4 ก.ม.  มรีา้นคา้ รา้นอาหาร ชือ่ดัง ใหท้กุทา่นไดเ้ยีย่มชมอยา่งเพลดิเพลนิ และมอีาคารทีร่ายลอ้ม

ดว้ย อาคารยุค ออตโตมัน ตอนปลาย มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นทีด่งึดูด นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ 
เป็นอยา่งมาก ไกดพ์าไปทานในยา่นชอ้ปป้ิง เชน่รา้น Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) 
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( จอ งอาหา ร  Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) the supplement at 100 USD per person with 
menu: Goat Cheese Salad, Onion Flower, Spinach, Baked Potato or Home Made Fries, Beef 
Fillet, Marinated Sliced Beef, Rock of Lamb, 1 Soft Drink, Water) 
 

ค า่ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่ัก  GOLDEN WAY HOTEL 4*  หรอืเทยีบเทา่   
 

วันที ่7 อสิตันบลู – เซนตโ์ซเฟีย - ประเทศไทย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านถ่ายรูปสวยๆ กับแลนด์มาร์ก
ส าคัญ ขาดไม่ไดถ้า้มาตุรก ีสุเหร่าเซนต์
โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือ
ชือ่ในปัจจุบัน คือ พพิธิภัณฑฮ์ายาโซฟี
อา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia 
Museum เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์
ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได ้
กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์
โซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
แหง่หนึง่ และมักถกูจัดใหอ้ยูใ่นรายการ 1 
ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหมึากลาง
วหิาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานใหม่ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
 

14:00 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY 164 
 (ใชเ้วลาบนิ 5 ชม.) 
 
19:55 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานฯ มสักตั ประเทศโอมาน (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 1.15 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ชม.) 
 
21:10 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY 817  (ใชเ้วลาบนิ 6.10 ชม.) 
 

 

วันที ่8 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ ประเทศไทย  

 
06:20  น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

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

 
รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั *** 

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 
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วันเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทัวร ์(บาท / ทา่น) พักหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พัก
เดีย่ว 

วซีา่ 
- 

22 – 29 มถิุนายน  2565  33,999 32,999 31,999 6,900 - 
27  กรกฎา – 3 สงิหา 2565  35,999 34,999 33,999 6,900 - 
3 – 10 สงิหาคม  2565  35,999 34,999 33,999 6,900 - 

 
 
 

เงือ่นไขการเดนิทางระหวา่งสถานการณ์โควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 

➢ พาสปอรต์ตวัจรงิ (เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 
➢ วัคซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรับรองการฉีดวคัซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม (ชือ่ภาษาอังกฤษ) 

การจองและช าระเงนิ 
➢ กรุณาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 15,000.- บาท ภายใน 3 วัน หลังจองเดนิทาง *** 
➢ กรุณาช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

 
อัตราคา่บรกิารน้ีรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ OMAN AIR   

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

(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมือง
ใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
อัตราคา่บรกิารน้ีไมร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  
คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 80 USD /ทา่น (เก็บสนามบนิในวันเดนิทาง) 

• คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ขึน้อยูค่วามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไมเ่กณฑน์ ้าหนักดังน้ี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 
กโิลกรัม ส าหรับระหว่างประเทศ ไม่เกนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับในประเทศตุรก ี(เพิม่น ้าหนักแจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทาง 3-7 วัน ราคาหนา้เคานเ์ตอรจ์ะแพงกวา่จองลว่งหนา้ราคา 5 กก. 350-400 บาท) 

• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรม 
• ราคาน้ีส าหรับคนไทยเทา่นัน้ คนตา่งชาตเิพิม่ราคาทัวรท์า่นละ 3,000 บาท  

 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
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• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 30 – 44 วัน คนืเงนิ 75 % ของคา่ทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 20 – 29 วัน คนืเงนิ 50 % ของคา่ทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

• ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง ไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย หากต า่กวา่อาจมคีา่ใชจ่้าย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ
ของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• หมายเหต ุ: กรุณาทกุทา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจองทกุครัง้ เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งบรษัิทและลกูคา้ทกุทา่น 

 
• ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมี

บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเน้ือสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวรส์ว่น

ทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนา

หนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจาก

เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิในสว่นน้ี 
• หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดนิทาง ทาง

บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
• ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ

เทา่นัน้ 
• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพัก

เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
• ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏิบัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น

สนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายสว่นน้ีเพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหว่างการ
เดนิทาง 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

 **กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทาง
ทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 

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

 
 


