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46,900.- 

มัดจ ำท่ำนละ 15,000. - 

13 – 20 ต.ค. 61 20 – 27 ต.ค. 61 17 – 24 พ.ย. 61 

01 – 08 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 62 19 – 26 ม.ค. 62 

02 – 09 ก.พ. 62 16 – 23 ก.พ. 62 23 – 30 มี.ค. 62 

06 – 13 เม.ย. 62 13 – 20 เม.ย. 62 27 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 11 – 18 พ.ค. 62 
 

TURKEY 8 Days 
ตุรกี 8 วัน 

Istanbul, Turkey 

บินตรงกรุงเทพฯ – อสิตันบูล และบินภำยใน 2 ขำ โดยสำยกำรบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 
พักโรงแรมระดับ 5 ดำว – พักโรงแรมถ  ำ 1 คืนที่คัปปำโดเกีย 

ทำนอำหำรพื นเมือง – อำหำรจีน และ อำหำรไทย 
 

วันที ่ (1) :  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล  
วันที ่ (2) :   อิสตันบูล – บินภำยใน – อิซเมียร์ – คูซำดำสึ – เมืองโบรำณเอฟฟิซุส – ปำมุคคำเล่ 
วันที่ (3) :    ปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ำย – คอนย่ำ – พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ  
วันที่  (4) :   คอนย่ำ – คำรำวำนสไลน์ – นครใต้ดิน – คัปปำโดเกีย - ชมระบ ำ Belly Dance 
วันที่ (5) :    คัปปำโดเกีย – เกอเรเม – บินภำยใน – อิสตันบูล  
วันที่  (6) :  อิสตันบูล - สุเหร่ำสีน  ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พระรำชวังทอปกำปึ 
วันที่  (7) :  พระรำชวังโดลมำบำชเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สนำมบิน 
วันที่ (8) :   อิสตันบูล – กรุงเทพฯ  
 



  Update 06-06-18 

Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                             2 

วันที ่(1)   กรุงเทพฯ – อิสตันบูล  
 

20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ แถว U ประตู 9 
23.00 น.  ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 069 
 

วันที่  (2) :   อิสตันบลู – บินภำยใน – อิซเมียร์ – คูซำดำซึ – เมืองโบรำณเอฟฟิซุส – ปำมุคคำเล่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.20 น.  เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบินที่ TK 2312 
09.15 น.  เดินทางถึง เมืองอิซเมียร์ / น าท่านสู่ เมืองคูซำดำซึ (Kusadasi) เข้าชม เมืองโบรำณเอฟฟิซุส 

(City of Ephesus) อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์
ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) และอาคารส าคัญอีกแห่ง
คือ วิหำรแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สร้างขึ้นถวายจักรพรรดิเฮเดรียน 
ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร (Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็น
ที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีก
โบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน  
น าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนังคุณภำพสูง และ Fashion Show อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ บ้ำนพระแม่มำรี (The Virgin Mary’s House) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จ 

มากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และได้สิ้นพระชนม์ ณ สถานที่แห่งนี้  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ (Pamukkala) เมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้

ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Colossae หรือ PAM Thermal Hotel (5*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (3) :    ปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ำย – คอนย่ำ – พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตก
สีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน้ าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียรำโพลิส (Hierapolis) 
เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการ
รักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาด
ใหญ่ วิหารอะพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น 

  น าท่านเดินทางสู่ คอนย่ำ (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 
– 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ (Mevlana museum) หรือส านักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี  

ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือ
เรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลา
นา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็น
หอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็น
สุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Anemon หรือ Ramada Plaza Konya 5* หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (4) :   คอนย่ำ – คำรำวำนสไลน์ – นครใต้ดิน – คัปปำโดเกีย - ชมระบ ำ Belly Dance 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ คัปปำโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพ

เป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่
ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” 

  ระหว่างทางแวะชม คำรำวำนสไลน์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กใน
สมัยออตโตมัน   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Derinkuyu) เมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้ง

ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่ง
สาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้าง
เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลง
ไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบาย 
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  ชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง Belly Dance  เป็นการร่ายร าที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนท้อง
และสะโพก ใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วน ผู้เต้นจึงต้องฝึกควบคุมกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วน
ต่างๆ ให้เคลื่อนไหวแตกต่างกันได้ ในปัจจุบัน ระบ าหน้าท้องเป็นการแสดงบันเทิงที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายไปท่ัวโลก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Best Western Cave หรือ Alfina Cave หรือเทียบเท่ำ (Special Category) 
 

วันที่ (5) :    คัปปำโดเกีย – เกอเรเม – บินภำยใน – อิสตันบูล  
 

(ในวันนี ท่ำนสำมำรถเลือกซื อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนรำคำประมำณ 230 
USD ต่อท่ำน ส ำหรับประกันภัยที่ท ำจำกเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึ นบอลลูน และ เครื่องร่อน
ทุกประเภท ดังนั นกำรเลือกซื อ Optional tour ขึ นกับดุลยพินิจของท่ำน) 
**ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 
04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เกอเรเม (Goreme) เพ่ือเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็นจ านวนมาก
เพ่ือสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 
ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในดินแดนคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้นับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื่อ
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดู
เหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ท าให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย
ต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ าขุดพ้ืนดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมือง
ใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถ์ถ้ าจ านวนมากกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 
ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ้ าในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน 
(สร้างตามจ านวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  แวะชม โรงงำนทอพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิตใน

ตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจากฝ้าย และ
พรมที่ทอจากไหม แล้วน าท่านชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย อาร์
เทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยังมีความโดดเด่นให้ท่านได้เลือกชมและช๊
อปปิ้งตามอัธยาศัย และโรงงำนเซรำมิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง / น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน Kaysari 
18.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 2015 
20.00 น.  เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล  
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เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Ramada Tekstilkent 5* หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (6) :  อิสตันบูล - สุเหร่ำสีน  ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พระรำชวังทอปกำปึ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าชม สุเหร่ำสีน  ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระ

ประสงค์ท่ีจะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
(St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน  

  ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต 
สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมา
ในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดง
ประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่
จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบ
ลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสา
ต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7   

  น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้
เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบ
แซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์
ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจาก
ที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี 
ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่
สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย  น าท่านเข้าชม พระรำชวังทอปกำปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 

หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ  

  น าท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บำร์ซำร์” (Grand Bazzar) ตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง
ค.ศ.15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มี
ชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ  
ชมร้านขนม Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารไทย (Pera Thai Restaurant) 
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Ramada Tekstilkent 5* หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่  (7) :  พระรำชวังโดลมำบำชเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สนำมบิน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black sea) เข้ากับ

ทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 
เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ 
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทั่งถึงยุคของ
การน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อน
เลย ทั้งนี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซึ่งท าให้เกิด
การเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังสิ้น 

  น าท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย 
สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้
คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร 
ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ 
บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอก
พระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอส
ฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟ
มหึมาหนัก 4.5 ตัน แขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (Kebab Menu) 
บ่าย  น าท่านสู่ ย่ำนช้อปปิ้ง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต SPICE  MARKET หรือ ตลำดเครื่องเทศ ท่าน

สามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซ้ือมากมาย 

  จนได้เวลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / น าท่านเดินทางสู่ สนำมบนิ   
 

วันที่ (8) :   อิสตันบูล – กรุงเทพฯ  
 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที่ TK 068 
15.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************* 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ ตุรกี 8 วัน (TK) 
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13 – 20 ต.ค. 61 20 – 27 ต.ค. 61 17 – 24 พ.ย. 61 
01 – 08 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 62 19 – 26 ม.ค. 62 

02 – 09 ก.พ. 62 16 – 23 ก.พ. 62 23 – 30 มี.ค. 62 

06 – 13 เม.ย. 62 13 – 20 เม.ย. 62 27 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 11 – 18 พ.ค. 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำนี รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินตุรกีแอร์ไลน์และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  
ระบุในรายการ 
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ  
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  และน้ าดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน 
5. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
8. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแล
ของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)     
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ) 

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 800 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท-์แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมนิิบาร์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com, หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (ปีใหม่ และ สงกรานต์ 45 วัน) 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
          ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
          ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 46,900.-  
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) ท่ำนละ 46,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 44,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ 7,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
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แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวลิ จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 7,500 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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