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บนิตรงสูก่รงุอสีตนับลู พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว 
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว  

 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี สามารถซือ้ทวัรเ์สรมิ ขึน้บอลลนู เพือ่ชมทศันยีภาพทีส่วยงาม  
 ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล ่หรอื ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงทีม่นี า้พรุอ้นไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิ  

 ชมความยิง่ใหญข่อง มา้ไมจ้ าลอง แหง่เมอืงทรอย 

 ชมโชว ์ระบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง  
 ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

 ชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช + วหิารเซนตโ์ซเฟีย + ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์ 
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 พเิศษ นอน โรงแรมถ า้ 1 คนื 

 แถมฟร ีพวงกุญแจทีร่ะลกึ และชาแอปเป้ิลชือ่ดงั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
20 – 28 กรกฎาคม 2561 (วนัอาสาฬหบูชา) 39,900 8,900 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  

ก าหนดวนัเดนิทาง เทีย่วบนิไป เทีย่วบนิกลบั 
20 – 28 กรกฎาคม 2561 TK 69 20 JUL BKK-IST 23.00-25.20 TK 68 28 JUL IST-BKK 01.25-15.00 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู (บนิตรง) 

 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสายการบนิ Turkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 

23.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK 69 สายการบนิ 
Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

 
04.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ  
จากนัน้เดนิทางสู ่ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง (แจก Breakfast Box บน
รถ) เมอืงชานัคคาเลเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยงัเป็นที่

ขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานัคคาเลเป็นทีต่ัง้
ของสมรภมูริบกลัลโิปล ีเมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืเขา้ไปยังชอ่งแคบดาร์
ดะเนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงคราม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึน้เมือ่ 
4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญค่ดิวา่เป็นนยิายทีแ่ตง่ขึน้และน ามาสรา้งเป็น
ภาพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืง
ทรอยในอดตีวา่มอียูจ่รงิ ตัง้อยูบ่นฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปากชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยก
ยโุรปกบัเอเชยีออกจากกนั ตรุกจีงึไดส้รา้งมา้ไมจ้ าลองเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจาก
ทั่วโลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต น าท่าน ถ่ายรูปกบัม้าไม้ตาม
ต านาน จากนัน้น าทา่นเขา้พักทีเ่มอืงชานัคคาเล ่



 

3 

TMTCUCTKIST_20-28JUL18_EASY DIARY WITH ปิงปอง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
         
   พักที ่KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ให ้5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) 
ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง ศนูยก์ลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอรเ์ร
เนยีน ทัง้ดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์น่ัง

เคเบิล้คาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึง่เป็น
ทีข่นานนามวา่ประหนึง่ดั่งดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะ
เป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซสุ หรอืเซอสุ ปัจจบุนันีเ้หลอืแต่
สว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บชูาถกูน าไปเกบ็รักษาไวใ้นพพิธิภณัฑ์
เพอรก์ามมัทีก่รงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั วหิารทราจัน ที่
เหลอืบรเิวณของซุม้ประตเูอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามมั 

โรงละครยคุโบราณทีช่นัทีส่ดุในโลก สรา้งปีที ่3 กอ่น
ครสิตกาล จคุนไดถ้งึ 10,000 คน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง เมอืงทา่ในอดตี เป็นจดุสง่ถา่ยสนิคา้ทีส่ าคัญของพอ่คา้วานชิจากยโุรปและแอฟรกิาใต ้น าทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืง

หนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 
ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก
เปอร์เซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่
โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ขึน้เป็นเมอืง
หลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่าน
ใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้ง

เมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่
สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึ
ปัจจบุนันี ้น าทา่นชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman 
Bath ที่ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่

จนถงึทุกวันนี้ หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอื
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิ
สตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  
จากนัน้ไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั  ตุรกเีป็นประเทศทีส่ง่ออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ัง
ยุโรปอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล ่

(Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง ค าว่าปามคุคาเล่
ในภาษาตุรกแีปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิจากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภมูปิระมาณ 35 
องศาเซลเซยีส ซึง่มแีรห่นิปนูแคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา เกดิเป็น
ประตมิากรรมธรรมชาตอินัสวยงามและแปลกตาโดนเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
 

พักที ่PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี (Hierapolis) ตาม
ต านานกลา่ววา่สรา้งขึน้ในราว 190  ปีกอ่นครสิตกาล ใกล ้ๆ  กบัธารน ้าแร่
รอ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) เฮียราโพลสิเป็นเมือง
ศักดิส์ทิธิ ์ศูนยก์ลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้แมจ้ะเหลอืเพยีงซาก แต่

ยงัคงมเีสน่ห ์และเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) มี
จุดเด่นที่หนา้ผาสขีาวขุ่นหนา้ตาเหมอืนธารน ้าแข็งขัน้บันได เกดิ
จากน ้าแรร่อ้นทีม่สีว่นผสมของแคลเซยีมออกไซดผ์ุดขึน้จากใตด้นิ 
ตกตะกอนเป็นหนิปนูหม่เนนิเขาทัง้ลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้
หนิลดหลั่นเหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้ับการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทางประมาณ 400 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.50
ชัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคู ในชว่งปี 

ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของ
ภมูภิาคแถบนี ้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทัศนยีภาพทีง่ดงาม
ตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของ
ตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนยีภาพที่
สวยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จากนั้นน าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (Lavender 
Garden) ทีเ่มอืงอสิปาร์ตา เป็นทุ่งดอกลาเวนเดอรท์ีม่คีวาม

สวยงาม มเีฉพาะชว่งเดอืนกรกฎาคมของทกุปีเทา่นัน้  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8)  
 

          พักที ่ANEMON KONYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
  

วนัที ่5 คปัปาโดเกยี – คาราวานซาไร – นครใตด้นิคารต์คั – หมูบ่า้นอวานอส – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชัว่โมง หนึ่งในมรดกโลกทีป่ระกาศโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่า
พศิวงทกุภาพทีป่รากฏ ท่านอาจแทบไมเ่ชือ่วา่นีค่อืฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังทีภ่เูขาไฟระเบดิขึน้เมือ่

ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่่านมา ก็มลีาวาและเถา้ถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิเดมิ
หนาขึน้ร่วม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม ่กว่าจะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปล่องไฟ 
กรวย หนิรปูเห็ด รปูเจดยี ์ก็ตอ้งถกูทัง้กดักรอ่นจากลม ฝน หมิะ และสายน ้ามานับลา้นปี ซึง่ทา่นจะเริม่มองเห็น

ววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี แวะถา่ยรปู คาราวานซาไร (Caravansarai)  จดุพักขบวน
สนิคา้โบราณในสมยัจักรวรรดอิอตโตมนัในอดตี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  ซึง่เกดิจากการ
ขดุเจาะพืน้ดนิในยามสงครามในอดตี เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบทัง้หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน ้า หอ้งอาหาร ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอวานอส (Avanos Village) ซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับ

เครื่องปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ อวานอสเป็นเมือง
เล็กๆที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าตะกอนแดง 
ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์และ
เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ ท่ า น ส า ม า ร ถ ช มก า ร ส า ธิต ก า รท า
เครือ่งปัน้ดนิเผาแบบดัง้เดมิของชาวคัปปาโดเกยีไดท้ีน่ี่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11)  
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จากนัน้ชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ระบ าหนา้ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจทีต่กทอดมา
ตัง้แต่ยคุโบราณหลายพันปี เป็นการเตน้ทีโ่ยกยา้ยเรอืนกาย เอว สะโพก และบังคับกลา้มเนื้อหนา้ทอ้งอยา่ง
พลิว้ไหว ดว้ยชดุสุดหวาบหววิ นักเตน้ก็มคีวามช านาญและประสบการณ์อยา่งมาก ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิปะอยา่ง
หนึง่ของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน 
พักที ่UCHISAR KAYA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ พเิศษ!!!พกัโรงแรมถ า้ 

                    โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

วนัที ่6 
ขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืง

เกอเรเม ่– เมอืงองัการา่ 

 
 

โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ประมาณ USD 
230 ตอ่ทา่น (กรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ) เวลาประมาณ 05.00 น. 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทบอลลนูจะมารับทา่นทีบ่รเิวณล็อบบีข้องโรงแรม ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีใน

อกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง โดยบรษิทับอลลูนจะมที าประกนัภยัให้
ทา่น แตบ่รษิทัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ (Goreme 
Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์
ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจาก
ชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของ
ชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถาน
ตา่ง 



 

6 

TMTCUCTKIST_20-28JUL18_EASY DIARY WITH ปิงปอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี (13) 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวธิกีารทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ี
ช ือ่เสยีงของประเทศตรุก ีใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

องัการา่ (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่นฝ่ังทวปีเอเชยี ชาวตรุกจีะเรยีกดนิแดนฝ่ังเอเชยีวา่อนาโตเลยี และอังการ่าเป็นเมอืงใหญ่

อนัดับสองรองจากอสีตันบลู แวะถา่ยรปูทีท่ะเลสาบเกลอื (Salt Lake) 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14)  

 
พักที ่BERA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่7 กรงุอสีตนับลู – สเุหรา่สนี า้เงนิ – ตลาดสไปซ ์– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่ กรุงอสีตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง มหานครสองทวีป เมอืงส าคัญที่สุดของประเทศตุรก ีมตี านานการสรา้งเมอืง

มาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพ

พยากรณ์ทีว่หิารเดลฟีในกรซี ตดิกับชอ่งแคบบอสปอรัส เดมิชือ่ว่า ไบเซนทอิุม (Byzantium) มถีงึสมัย

จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูอิันเหมาะสมเพือ่สรา้งกรุงโรมใหมท่รงเลอืกเมอืงนี้ มกีาร
ก่อก าแพงเมอืงลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกใหเ้หมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนี้ใหม่ขึน้ว่า คอนสแตนตโินเปิล 

(Constantinople) เมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 
 น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคจ์ะสรา้ง

มสัยดิของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหรา่นีส้รา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรกต็ามโบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในตรุก ี
จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีัน ตลาดนี้จะขายเครือ่งเทศเป็น
หลัก นอกจากนัน้ก็มสีนิคา้อืน่  ๆและราคาดเูหมอืนจะยอ่มเยาว ์นอกจากเครือ่งเทศแลว้ ก็ยังจะม ีเซรามกิ จาน ชาม 
ถว้ยชา แจกนั โถ เครือ่งดนตรพีืน้เมอืง โคมไฟ เครือ่งดูดบารากู ่ทองค า เครือ่งเงนิ เครือ่งประดับต่างๆ ของที่
ระลกึพวกพวงกญุแจ กระเบือ้งเพนทต์ดิผนัง ของกนิเล่นอยา่งชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมยี พติาชโิอ ขนมหวาน
ตุรกีอย่างเตอร์ก ิสดีไลท์ ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ น าท่าน ล่อ ง เ ร ือช ่องแคบบอสฟอร สั 

(Bosphorus Cruise)  เพลิด เพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่านพระราชวังโดล

บามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกีอ้ันเลศิหรู ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชยีจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิอาห์
เมต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดูรอ้น และสถานทูตต่างชาตใินยคุออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพานบอส
ฟอรัสฝ่ังยโุรปเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่สีสีนั ทัง้หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดับ จากนัน้เรอืจะลอ่งสูย่า่นชานเมอืงที่
สงบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรอืลอดใตส้ะพานลอดชอ่งแคบแหง่ทีส่อง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมอืง
จะแผว่ลง เหลอืแตเ่สยีงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทุกน ้ามันของรัสเซยีและ
โรมาเนียทีแ่ล่นเขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีรั่สเซยีถือเอาช่องแคบ
ตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบา้นของตน 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (17)  
พักที ่RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่8 มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  - อา่งเก็บน า้ใตด้นิ – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (18) 

น าทา่นชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึง่ในเจ็ดสิง่
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางทีส่รา้งมายาวนานเกอืบ 1,500 ปี 

จักรพรรดจิัสตเินียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชา
ใหส้องสถาปน ิกแห่งย ุคท าการบ ูรณะโบสถ ์หลังเก ่า โดย
ออกแบบและปรับปรงุใหย้ิง่ใหญ่อลังการอยา่งทีไ่มเ่คยมใีครท ามา
ก่อนในโลก งบประมาณไม่อัน้ เซนต์โซเฟียด ารงสถานะเป็น
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โบสถค์รสิตม์ากวา่ 900 ปี กอ่นจะมาถงึจดุเปลีย่นเมือ่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมือ่กรงุคอนสแตนตโินเปิลถูกตี
แตกโดยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 และยดึเมอืงหลวงแห่งไบแซนไทน์ได ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโ์ซเฟียเพือ่ท าการ

ละหมาด พรอ้มทัง้บัญชาใหเ้ปลีย่นสถานะจากโบสถค์รสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทับ
ภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด  
จากนัน้น าท่านชม อา่งเก็บน า้ใตด้นิ (Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

อสีตันบูล สามารถเก็บน ้ าไดถ้งึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร 
สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่6 ภายในอุโมงคม์เีสา
กรกีตน้สูงใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถว   
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 
น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 

(Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซดิ 
(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ย
หนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบัตะวันตก ตัว
อาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์าราใน
ชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป จดุเดน่ของวังแหง่นีค้อืมี
การประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรปู
เขยีน รปูถา่ยตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (20) เมนอูาหารจนี 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานอตาเตริก์ - กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 
01.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TK68 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ในการบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ
สญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัว
ทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 
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 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ปลายทาง อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 

 


