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วัน โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล (ตุรกี) – คปัปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – 
นครใตดิ้น – ปราสาทอุชิซาร์ 

- ✓ ✓ Exedra Cave Hotel 

2 
คปัปาโดเกีย – หมูบ่า้นโบราณชาวชิูน – หุบเขานกพิราบ – 
โรงงานทอพรม – โรงงานอญัมณี – Red Valley – Devrent 
Valley – หมู่บา้นอวานอส 

✓ ✓ ✓ Exedra Cave Hotel 

3 
คปัปาโดเกีย – อิสตนับูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – 
ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 

✓ ✓ ✓ Golden Tulip Bayrampasa Hotel 

4 
อิสตนับูล – โรงงานผลิตเคร่ืองหนงั – สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโด
รม – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ 

✓ ✓ ✓ Golden Tulip Bayrampasa Hotel 

5 
อิสตนับูล – นัง่กระเชา้สู่ ยอดเขาเปียลอททึ – พระราชวงัโดลมา
บาชเช่ – แกรนดบ์าร์ซาร์ 

✓ ✓ - - 

 
 

ก าหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

GROUP&GO TURKEY 

อสิตันบูล – คปัปาโดเกยี 5 วนั 4 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
26,900.- 
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วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองคัปปาโดเกีย – เมอืงเกอเรเม – นครใต้ดิน – ปราสาทอุชิซาร์  

…… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก 
…… น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก 
…… น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีศุลกากร

แลว้ จากนั้นเดินทางสู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเท่ียวบินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 

…… น. ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก 

…… น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย พบกบัไกดท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) ใหก้ารตอ้นรับท่าน  

 เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง เกิดเป็นภูมิประเทศท่ี
งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการ
แต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง 
ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถแ์ละ
ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่
ในดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนับถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 “เซนต์
ปอล” เดินทางมาเผยแผศ่าสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนวา่ชาวโรมนัผูป้กครองในยคุนั้นจะไม่ให้การ
ยอมรับ ท าใหผู้น้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้า
ขดุพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค ์เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึ้นมา และไดข้ดุเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมาก
กระทัง่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรับศาสนาคริสต ์ส าหรับโบสถถ์ ้าในเกอเรเม่ วา่กนัวา่มีถึง 
365 หลงัดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เขา้ชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน 
ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแท้จริงของการสร้าง
เมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู 
(โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลบั
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ถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศ
เยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น จากนั้นน าท่านแวะท่ี ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ไดรั้บการตั้งช่ือตามกอ้น
หินใหญ่ในบริเวณศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงไดเ้คยถูกใชเ้ป็นปราสาท ถูกขุดสกดัเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่อง
หน้าต่างมากมายจนดูคลา้ยรวงผึ้ง หินพิเศษก้อนน้ีเป็นจุดสูงสุดของพื้นท่ี ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์
ของคปัปาโดเกียอนัสวยงามไดบ้นน้ี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พกั 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Exedra Cave Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่สอง คัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณชาวูชิน – หุบเขานกพริาบ – โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณ ี–  
 Red Valley – Devrent Valley – หมู่บ้านอวานอส  

 (ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour น่ังบอลลูนยักษ์ สีสันสดใส ลอยขึ้นไปชมวิวมุมสูง

แบบ Bird’s-eye view และชมทัศนียภาพที่สวยงามของคัปปาโดเกีย ราคาโดยประมาณ 250 USD ต่อท่าน 

ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือก

ซื้อ Optional tour ขึน้กับดุลยพนิิจของท่าน)  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณชาวูชิน (Cavusin) เพื่อชมสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ โบสถท่ี์น่ีมีทิวทศัน์มองเห็น

มุมกวา้งของหมู่บา้น ในโบสถย์งัมีภาพเขียนมีอายตุั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 5 ซ่ึงถือเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่มากท่ีสุดใน
ภูมิภาคน้ี แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู 
เพื่อให้นกพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู่อย่างมากมาย ณ จุดน้ี ท่านจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ ได้ใน
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ระยะไกล น าท่านแวะชม โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี สินคา้คุณภาพดี และขึ้นช่ือของประเทศตุรกี 
พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าชม Red Valley ท่ีมีภูมิทศัน์ท่ีน่าสนใจซ่ึงเต็มไปด้วยหินสีชมพูอมแดง ปล่องไฟนางฟ้า และทิวทศัน์อัน

ตระการตา ซ่ึงเป็นหุบเขาคู่กนัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเส้นทางเดินท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในคปัปาโดเกีย   -
 น าชมจุดชมวิว Devrent Valley เป็นวิวท่ีดีท่ีสุดของคปัปาโดเกียซ่ึงสามารถมองเห็น ปล่องไฟ นางฟ้าชนิดต่าง 

ๆ ได ้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา 
และงานเซรามิก อวานอสเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจาก
แม่น ้ ามาป้ันใช้เป็นอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ ท่านสามารถชมการสาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของ
ชาวคปัปาโดเกียไดท่ี้น่ี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พกั 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Exedra Cave Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่สาม คัปปาโดเกีย – อิสตนับูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 

 (ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour น่ังบอลลูนยักษ์ สีสันสดใส ลอยขึ้นไปชมวิวมุมสูง

แบบ Bird’s-eye view และชมทัศนียภาพที่สวยงามของคัปปาโดเกีย ราคาโดยประมาณ 250 USD ต่อท่าน 

ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือก

ซื้อ Optional tour ขึน้กับดุลยพนิิจของท่าน)  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย เพื่อเดินทางสู่ อิสตันบูล  
…… น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน ............. 
…… น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า 

(Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่า
สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอส
ฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตาม
ช่องแคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูล
ถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้ งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้
สะพานบอสฟอรัสซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะท่ีล่องเรือ
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของ
บรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) 
หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่ส่ี  อิสตนับูล – โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – โบสถ์เซนต์โซเฟีย –  
  พระราชวังทอปกาปึ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง ตุรกีเป็นประเทศท่ีส่งออกหนังวตัถุดิบให้กบัแบรนด์ไฮเอนด์ทางฝ่ังยุโรป

อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) 
ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงคท่ี์จะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความ
งดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งน้ี
สร้างประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในตุรกีจวบจนปัจจุบนั น าท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมนั หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจัตุรัส
สุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นท่ีจัดแสดงกิจกรรมต่างๆของ
ชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายให้กวา้งขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีตั้ง
แสดงประติมากรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ี
จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิสสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 
ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียิปต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู 
และเสาตน้ท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม ์ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น  1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใชเ้ป็น
โบสถ์คริสต์   แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเข้ามาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิส แต่ได้
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็นมสัยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและ
ความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกล้าของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา น าท่านเขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยั
สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัได้
แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจักรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวงัน้ีขึ้นเป็นท่ีประทับอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 
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700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยต าหนกั
น้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยิส หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ห้า  อิสตนับูล – น่ังกระเช้าสู่ ยอดเขาเปียลอททึ – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – แกรนด์บาร์ซาร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านขึ้น น่ังกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ ยอดเขาเปียลอททึ (Pierre Loti Hill) (ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวต่อคิว

เป็นจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนจากการขึ้นกระเชา้เป็นนัง่รถโคช้ขึ้นสู่ยอดเขาแทน) ยอด
เขาซ่ึงสามารถเห็นวิวของโกลเดน้ฮอร์น และทศันียภาพของนครอิสตนับูลไดอ้ย่างชดัเจน ช่ือของเขาเปียลอท
ท่ีถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ "จูเล่ียน วูด" Julien Viaud นกัประพนัธ์ช่ือดงัชาวฝร่ังเศสซ่ึงมีช่ือเสียงในตุรกีเป็น
อยา่งมากในช่วงศตวรรษท่ี 19 หรือท่ีรู้จกัในนามปากกา "เปีย ลอททึ" Pierre Loti  อิสระใหท้่านชมทศันียภาพ
อนัสวยงามบนยอดเขาเปียลอททีตามอธัยาศยั ท่านสามารถนั่งจิบกาแฟตุรกี ท่ีมีช่ือเสียงหรือชาหลากหลาย
ชนิดในร้านคาเฟ่ ซ่ึงเปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวบนยอดเขาแห่งน้ี น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ 
(Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุ
ของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผ่ขยายอ านาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบั
ดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอย่างสุด
ขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคดัลอกมาจากตะวนัตก
ทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรป
และตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้ม
พระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเลก็ๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 
บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซ่ึงแขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรง
ใหญ ่
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ย่านการคา้ช่ือดงั แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand Bazzar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 

เป็นตลาดคา้พรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม
ตวัเดินทางกลบั มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ Duty Free เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดด์งัมากมาย  

......... น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก  
***************************** 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

พฤษภาคม - ตุลาคม 2563 33,900.- 28,900.- 26,900.- 12,900.- 

หมายเหตุ: ราคานีไ้ม่สามารถใช้เดินทางในวันหยุดนกัขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของทางตุรกี ต้องเช็คราคากับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษอ านวนความสะดวก 1 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ 4 คืน หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศไป–กลบั (กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ (อิสตนับูล-คปัปาโดเกีย-อิสตนับูล) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
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 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าขึ้น Hot Air Balloon Tour และประกนัการขึ้นบอลลูน 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 3 USD x 5 วนั = 15 USD/ท่าน 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 5 USD x 5 วนั = 25 USD/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ :  
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษใหบ้ริการ 
❖ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
❖ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
❖ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์อ้งถ่ินจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
❖ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้     
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

เงื่อนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
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การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 
➢ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

➢ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 

➢ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

➢ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
➢ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
➢ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
➢ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 


