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จุดเด่น 

• พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื 
• เทีย่วไมเ่หนือ่ยบนิภายใน 1 เทีย่ว (Turkish 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 เมอืงเปอรก์ามัม  
• ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู ่

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์และยา่น TAKSIM SQUARE 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  

 

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

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

09:20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 ( ใ ช ้

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

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3.30 ชม.) 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

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

เวลาบนิ 3.10 ชม.) 
19:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อสิตันบลู ประเทศตรุก ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางเขา้

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

วันที ่2 อสีตันบลู - คัปปาโดเกยี – เกอเรเม ่ 

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

น าทา่นไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคัปปาโดเกยี 
Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศ
อันน่าอัศจรรย์ ซึง่ในอดีตกาลมีกระแส
ลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นที่
เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของ
ธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม 
ฝน หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่ง
ดินแดนคัปปาโดเกียออกมาไดอ้ย่าง
งดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมิ
ลักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนได ้
ชือ่วา่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย หรอืดนิแดน
แหง่ปลอ่งนางฟ้า Fairy Chimney คัปปา
โดเกียยังไดร้ับการแต่งตัง้จากองค์การ
ยู เนสโกให เ้ ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 



  
 
 
 
 
 
 
 

เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยูห่ลายแหง่ เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่
ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมี
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมักลี Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ทีม่คีวามลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีส่ดุที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ 
และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่  มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอื
มนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้ 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าทา่นชม พพิธิภัณฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม Goreme Open 
Air Museum ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง  ค.ศ. ที่ 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ี่
ตอ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านว  นมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุราน
จากชนเผ่าลัทธอิื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์ีกดว้ย อสิระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคาร
บา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุ เขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึ
ใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ  

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos 
Village สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พเิศษ! น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี

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

เปลีย่นไปพักโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  5 ดาว หรอืระดับเดยีวกนั**เทยีบเทา่ 
 
 
                                      



  
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 คัปปาโดเกยี - คอนยา่ - ปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรับทา่นทีเ่ดนิทางขึน้บอลลนูกลับมารับประทาน

อาหารเชา้) โปรแกรมเสรมิพเิศษ....ขึน้บอลลนู (จะไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
 

ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 
05.00 น. ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 
1 ชัว่โมง (คา่ขึน้บอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ราคาประมาณ USD 240 ตอ่ 1 ทา่น) **ประกันภัยทีท่ า
จากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งร่อนทกุประเภทกจิกรรมนี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ
ทา่น** 
***จะมรีถรับ สง่ จากบรษัิทบอลลนู มารับแตเ่ชา้ตรู ่ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 

 

 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า Konya อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 
1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทัศนยีภาพที่
งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขา ระหวา่งทาง น าทา่นแวะชม คาราวานสไรน ์ทีพ่ักแรม
และทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่าน
ซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแร่รอ้นนีไ้ด ้
กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิ



  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นี้วา่ ปราสาท
ปยุฝ้าย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 
ทีพ่ัก  NINOVA THERMAL HOTEL  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที ่4 ปามคุคาเล ่- เอฟฟิซสุ - คซูาดาซ ึ

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

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

น าท่านแวะ โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ 
City of  Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จาก
กรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้
ยดึครองโดย 

 
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้ม
ไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าทา่นชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ Roman 



  
 
 
 
 
 
 
 

Bath ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่ ี ความอ่อนหวานและฝีมอื
ปราณีต  
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่
มารอีาศัยอยู ่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 
ทีพ่ัก  RAMADA ENCORE HOTEL HOTEL  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที ่5 คซูาดาซ ึ- เปอรก์ามัม - ชานัคคาเล ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum ชม
ความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่
ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายซึง่
สิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงคอื โรงละครที่
ชนัทีส่ดุในโลก ซึง่จผุูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่
ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ ตัดกับทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้
กรุงทรอย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืง
ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึ้นมาประมาณ 
4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และ 
Hollywood Troy สรา้งขึน้เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็น
ดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 



  
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
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 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตันบลู Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น
มากทีส่ดุในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่
เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญใ่นประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงส าคัญของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลให ้
อสิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN  AHMET MOSQUE ถอืเป็นสเุหรา่ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

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 จุดศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่
แสดงกิจก ร รมต่ า ง ๆของ
ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ
จักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโป
โดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้ง
ขึน้ตรงกลางเป็นที่ตัง้แสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซึง่ส่วน
ใหญ่ เ ป็นศิลปะในยุคกรีก
โบราณในสมัยออตโตมัน
สถานทีแ่หง่นี้ใชเ้ป็นทีจ่ัดงาน
พิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียง
พื้นที่ล านด า้นหน ้ามั สยิด
สุลต่านอะห์เมตซึง่เป็นที่ตัง้
ของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือ
เสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวาย
แก่ฟาโรห์ทุตโมซสิที่ 3 ถูก
น ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  
 
น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace)  หรือที่รูจ้ักกันในชื่อวังสุลต่าน เป็นอีกหนึ่ง
เเลนดม์ารค์ของเมอืงอสิตันบลูคะ่ สรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมหเ์หม็ดที ่2 (Mehmed the Conqueror) ใชเ้ป็น
ที่ประทับของสุลต่านหลายพระองค์ต่อกันมาหลายศตวรรษ โดยมีทัง้หมด 3 ส่วนคือ พระราชวงั
ช ัน้นอก เป็นสวนขนาดใหญ่ทีต่กแต่งอย่างสวยงาม ร่มรืน่ น่าเดนิเล่นมากๆ เลยค่า มอีาคารสไตลต์ุรกี
ดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพเดมิไวอ้ยา่งดสีดุๆ ใชเ้ป็นสถานทีอ่อกวา่ราชการและตอ้นรับแขกคนส าคัญของเมอืง 

 
น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส จุดทีบ่รรจบกันของทวปียโุรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตรุกไีดร้ับ
สมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็น
เสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบไดแ้ก ่



  
 
 
 
 
 
 
 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนต์
สามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค .ศ.1973 มคีวามยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และได ้

กลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ )ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21 ( ขณะที่
ลอ่งเรอืพรอ้มดืม่ด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่

และบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  
น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่น
สามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ 
หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย มเีวลาหรอืใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง 
ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่ส าคัญที่มีชือ่เสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอสิตันบูลเลย
ทเีดยีว ซึง่ ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อกีอย่างหนึง่ ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ ิง่จาก จัตุรัส ทักซมิ 
ไปตามถนน ใกลก้บั สถานทีเูนล ซึง่เป็นสถานรีถไฟใตด้นิ ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกเป็นอันดับสอง 
อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ISTIKLAL STREET หรอืทีเ่รยีกวา่ Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางที่
มชีือ่เสยีงและดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืง อสิตันบลู ตัง้อยูบ่นยา่นเกา่แก ่ซึง่ถนนเสน้นี้ ทอดยาวจาก จัตรุัส 
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) 

 

ค า่ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่ัก  GOLDEN WAY HOTEL 4*  หรอืเทยีบเทา่   

 
 

วันที ่7 อสิตันบลู – เซนตโ์ซเฟีย - ประเทศไทย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปสวยๆ กับแลนดม์ารก์ส าคัญ ขาดไม่ไดถ้า้มาตุรก ีสเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia 
Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิ
เคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหรา่ และในปัจจบัุนไดก้ลายมา
เป็นพพิธิภัณฑ ์สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถือเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดใหอ้ยู่ใน
รายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และ
นับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

12:15 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5117  
 (ใชเ้วลาบนิ 3 ชม.) 
16:45 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน (แวะเปลีย่นเครือ่ง 5 ชม. เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 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 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ ประเทศไทย  

 
07:25  น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

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

รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั*** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

18 – 25 พฤษภาคม  2565  28,999 27,999 27,999 6,900 - 
25 พฤษภา -1 มถินุา 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 - 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทางระหวา่งสถานการณ์โควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 
   - พาสปอรต์ตัวจรงิ (เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 
   - วัคซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม 
    
การจองและช าระเงนิ 
- กรณุาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วัน จองเดนิทาง *** 
- กรณุาช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 
 
อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air  
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่วสายการบนิ Turkish Airlines หรอื Pegasus Airlines 
• ค่าทีพ่ักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว และพักโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื หรับพักหอ้งละ 2 ท่าน 

(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมือง
ใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์

• คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 80 USD /ทา่น 
• ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไมเ่กณฑน์ ้าหนักดังนี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 
กโิลกรัม ส าหรับระหวา่งประเทศ ไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับในประเทศ 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรม 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 30 – 44 วัน คนืเงนิ 75 % ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 20 – 29 วัน คนืเงนิ 50 % ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

• ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย หากต า่กวา่อาจมคีา่ใชจ้า่ย ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ
ของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• หมายเหต ุ: กรณุาทกุทา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจองทกุครัง้ เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งบรษัิทและลกูคา้ทกุทา่น 

 

• ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมี

บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวรส์ว่น
ทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการส่งส าเนา
หนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจาก
เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดนิทาง ทาง
บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพัก
เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

• ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบัิตสิ าหรับนักท่องเที่ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น
สนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกทา่นเตรยีมค่าใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการ
เดนิทาง 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  

 **กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ **  

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 



  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 


