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บินตรงสู่กรุงอสีตนับูล พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว 
เดนิทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กโิลกรัม 

บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
 พกัโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว  
 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกยี สามารถซ้ือทวัร์เสริมขึน้บอลลูนเพือ่ชมทศันียภาพทีส่วยงาม  
 ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองทีม่ีน า้พุร้อนไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดิน  
 ชมความยิง่ใหญ่ของ ม้าไม้จ าลอง แห่งเมืองทรอย 
 ชมโชว์ ระบ าหน้าท้อง สไตล์พืน้เมือง  
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
 ชมพระราชวงัทอปกาปี + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปป้ิงตลาดสไปซ์  
 พเิศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจทีร่ะลกึ และชาแอปเป้ิลช่ือดัง 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไม่มีราคาเด็ก:: 
21 – 29 ธันวาคม 60 (วนัคริสมาสต์) 39,900.- 9,900.- 

28 ธันวาคม – 5 มกราคม 61 (วนัปีใหม่) 43,900.- 9,900.- 

2 – 10 มกราคม 61  39,900.- 9,900.- 

ราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อสิตันบูล (บินตรง) 
19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U  

ของสายการบิน Terkish Airlines (TK) พบเจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรข้ึนเคร่ือง 

22.35 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK65 สายการบิน Terkish 
Airlines บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
 
 
 
 

วนัที ่2 อสิตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลกิ 
05.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และ

รับกระเป๋าสัมภาระ  
จากนั้นเดินทางสู่ ชานัคคาเล่ (Canakkale)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง (แจก Breakfast Box บนรถ) เมืองชานคั
คาเล่เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ และชุมทางการเดินรถ ทั้งยงัเป็นท่ีขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่
ยโุรป ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชานคัคาเลเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี เม่ือฝ่าย
สัมพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบเขา้ไปยงัช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตวัออกจาก
สงคราม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy)  ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่ในอดีต สร้างข้ึนเม่ือ 4,000 ปีมาแลว้ 
ในอดีตผูค้นส่วนใหญ่คิดวา่เป็นนิยายท่ีแต่งข้ึนและน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษ
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ท่ี 19 ไดมี้การขุดคน้และพบซากเมืองโบราณท่ีเป็นเมืองทรอยในอดีตวา่มีอยูจ่ริง ตั้งอยูบ่นฝ่ังทะเลใกล้ๆ  ปากช่อง
แคบดาร์ดะเนลส์ท่ีแยกยุโรปกบัเอเชียออกจากกนั ตุรกีจึงไดส้ร้างมา้ไมจ้  าลองเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ี
หลงไหลในมหากาพยอี์เลียต น าท่าน  ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามต านาน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไอยว์าลิก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (2)  
พกัท่ี  Grand Halic Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

            โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  
 

วนัที ่3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (Pergamon) ระยะทาง
ประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ศูนยก์ลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ทั้ง
ดา้นวฒันธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์นัง่เคเบิ้ลคาร์ ชม 
วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึง
ประหน่ึงดัง่ดินแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบริเวณ
วหิารเทพเจา้ซุส หรือเซอุส ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น 
แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์พอร์กามมัท่ีกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั วหิารทราจนั ท่ีเหลือ
บริเวณของซุม้ประตูเอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอร์กามมั โรงละครยคุโบราณท่ีชนัท่ีสุดในโลก สร้างปีท่ี 3 ก่อน
คริสตกาล จุคนไดถึ้ง 10,000 คน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เมือง
ท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินคา้ท่ีส าคญัของพ่อคา้วานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต ้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณ
เอ เฟ ซุ ส  (Ephesus Ancient City)  เมื อ งโบ ราณ ท่ี มี ก าร
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก 
จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดย
พวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเม่ือ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมือง
หลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผา่น
ใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือ
สมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใช้งานไดจ้นถึง
ปัจจุบนัน้ี น าท่านชม ห้องอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็น
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อยู่จนถึงทุกวนัน้ี ห้องสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ด้เป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะ
แบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต  
จากนั้นเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ี
สุดท้ายท่ีพระแม่มารีอาศยัอยู่กระทัง่ส้ินพระชนม์ การคน้พบสถานที่แห่งน้ี
ค่อนขา้งปาฏิหาริยท์ีเดียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774-1824 แม่ชีชาว
เยอรมนัช่ือแอนน์ แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระแม่มารี จึง
เขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตวัเอง นบั
จากนั้นหลายปีมีการพยายามคน้หาบา้นแห่งน้ีโดยอา้งอิงตามค าบอกของเอเม
อริช จนกระทัง่คน้พบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบนัท่ีน่ีกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อ
การสักการะของทั้งชาวมุสลิมและคริสเตียน โดยวนัท่ี 15 สิงหาคม ทุกปีจะมีพิธีสวด
มนต์เพื่อระลึกถึงวนัท่ีพระเยซูน าพระแม่มารีข้ึนสู่สวรรค์  จากนั้ นไปชม
โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง  ตุรกีเป็นประเทศท่ีส่งออกหนงัวตัถุดิบให้กบัแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยโุรปอีกดว้ย อิสระ
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง ค าวา่ปามุคคาเล่ในภาษาตุรกีแปลวา่ ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน ้ าตก
หินปูนสีขาวท่ีเกิดจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีแร่หินปูนแคลเซียมออกไซด ์
ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอนัสวยงามและแปลกตาโดน
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (5)  
พกัท่ี  Pam Thermal Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
          โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 
 

วนัที ่4 เมืองโบราณเฮียราโพลสี – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่า
สร้างข้ึนในราว 190  ปีก่อนคริสตกาล ใกล้ๆ  กบัธารน ้าแร่ร้อน ตน้ธารแห่งปา
มุคคาเล (ในปัจจุบัน) เฮียราโพลิสเป็นเมืองศักด์ิสิทธ์ิ ศูนย์กลางทาง
ศาสนา ปัจจุบันน้ีแม้จะเหลือเพียงซาก แต่ยงัคงมีเสน่ห์ และเดินทางสู่ 
ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีจุดเด่นท่ีหนา้ผาสีขาวขุ่นหน้าตาเหมือน
ธารน ้ าแข็งขั้นบนัได เกิดจากน ้ าแร่ร้อนท่ีมีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดข้ึนจากใตดิ้น ตกตะกอนเป็น
หินปูนห่มเนินเขาทั้งลูกมานบัพนัปีจนกลายเป็นชั้นหินลดหลัน่เหมือนระเบียงหิมะ งดงามจนไดร้ับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและชาติในปีค.ศ. 1988 



  

 

 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 5 จาก 12 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.50ช่ัวโมง 
อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาค
แถบน้ี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั ทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของ
ตุรกี ท่านจะไดช้มวถีิชีวติตามชนบทและทศันียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
จากนั้นน าท่านสู่ พิพธิภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum)  ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลด
ดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือ
เรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปล่ียนมานบัถือ
ศาสนาอิสลาม เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ
โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยส่วนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ีอาจารย์ทาง
ปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาทภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยงัเป็นสุสานส าหรับ
ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (8)  
พกัท่ี  Anemon Konya Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

           โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 
  

วนัที ่5 คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกยี – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) 

น าท่านเดินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 
ช่ัวโมง หน่ึงในมรดกโลกท่ีประกาศโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพิศวงทุกภาพท่ี
ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เช่ือว่าน่ีคือฝีมือของธรรมชาติลว้นๆ ภายหลงัท่ีภูเขาไฟระเบิดข้ึนเม่ือราวๆ 2 ลา้นปีท่ี
ผ่านมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก พอเย็นตวัลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนาข้ึนร่วม 150 
เมตร กลายเป็นชั้นดินใหม่ กวา่จะเป็นร้ิวคล่ืน หินเป็นลอนสวยงาม หินเป็นแท่ง ปล่องไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูป
เจดีย ์ก็ตอ้งถูกทั้งกดักร่อนจากลม ฝน หิมะ และสายน ้ ามานบัลา้นปี ซ่ึงท่านจะเร่ิมมองเห็นวิวสองขา้งประปราย
เม่ือเร่ิมเข้าสู่คัปปาโดเกีย แวะถ่ายรูป คาราวานซาไร (Caravansarai)  จุดพักขบวนสินค้าโบราณในสมัย
จกัรวรรดิออตโตมนัในอดีต  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่   นครใต้ดินคาร์ตัค (Cardak 
Underground City)  ซ่ึงเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงคราม
ในอดีต เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบทั้ งห้องนอน ห้องครัว ห้องน ้ า 
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หอ้งอาหาร ฯลฯ 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (11)  

จากนั้นชม การแสดงระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ระบ าหน้าทอ้งเป็นความบนัเทิงเริงใจท่ีตกทอดมาตั้งแต่ยุค
โบราณหลายพนัปี เป็นการเตน้ท่ีโยกยา้ยเรือนกาย เอว สะโพก และบงัคบักลา้มเน้ือหนา้ทอ้งอยา่งพล้ิวไหว ดว้ย
ชุดสุดหวาบหวิว นักเตน้ก็มีความช านาญและประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหน่ึงของพวก
อาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียน 

พกัท่ี   Ramada Cappadocia Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
           โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  

 

วนัที ่6 
ขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกบัค่าทวัร์) – พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมือง
องัการ่า 

 
โปรแกรมพเิศษ (ราคาไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 
ส าหรับท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ USD 200 ต่อ
ท่าน (กรุณาเช็คราคาอีกคร้ังกับทางหัวหน้าทัวร์ก่อนช าระเงิน) เวลาประมาณ 05.00 น. เจา้หน้าท่ีของบริษทั
บอลลูนจะมารับท่านท่ีบริเวณล็อบบ้ีของโรงแรม ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้
ยาก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง โดยบริษัทบอลลูนจะมีท าประกันภัยให้ท่าน แต่บริษัทประกนัภัยที่ท า
จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกรณขึีน้บอลลูน 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (12) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่  (Goreme Open Air 

Museum) ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. ท่ี 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่
ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่
เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสตอี์กดว้ย อิสระเท่ียวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรือนของชาวเมืองคปัปาโดเกีย 
ท่ีเกิดจากการขดุเขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวิธีการทอพรหมแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศตุรกี ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า 
(Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี 
ตั้งอยู่บนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียวา่อนาโตเลีย และองัการ่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรอง
จากอีสตนับูล 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (14)  
พกัท่ี  Bera Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

           โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  
 

วนัที ่7 กรุงอสีตันบูล – สุเหร่าสีน า้เงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ช่ัวโมง มหานครสองทวีป เมืองส าคญัท่ีสุดของประเทศตุรกี มีต านานการสร้างเมืองมาแลว้เป็นเวลา
กวา่ 2,700 ปี โดยไบซสั (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพพยากรณ์ท่ีวหิารเดลฟีในกรีซ 
ติดกบัช่องแคบบอสปอรัส เดิมช่ือวา่ ไบเซนทิอุม (Byzantium) มีถึงสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรง
แสวงหาชยัภูมิอนัเหมาะสมเพื่อสร้างกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองน้ี มีการก่อก าแพงเมืองลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกให้
เหมือนกบักรุงโรม สถาปนาเมืองน้ีใหม่ข้ึนว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ลา้นคน 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16) 
 น าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงคจ์ะสร้างมสัยดิ

ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสุเหร่าน้ีสร้างใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แต่อยา่งไรก็ตามโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 
ก็ยงัเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกี 
จากนั้นน าท่านสู่  ตลาดสไปซ์  (Spice Market) ร้านรวงเต็มไปด้วยสีสัน ตลาดน้ีจะขายเคร่ืองเทศเป็นหลัก 
นอกจากนั้นก็มีสินคา้อ่ืน  ๆและราคาดูเหมือนจะยอ่มเยาว ์นอกจากเคร่ืองเทศแลว้ ก็ยงัจะมี เซรามิก จาน ชาม ถว้ยชา 
แจกนั โถ เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู่ ทองค า เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดบัต่างๆ ของท่ีระลึกพวก
พวงกุญแจ กระเบ้ืองเพนทติ์ดผนงั ของกินเล่นอยา่งชา กาแฟ ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอยา่งเตอร์กิ
สดีไลท์ ตาปีศาจ เคร่ืองรางสุดฮิต ฯลฯ น าท่าน ล่ อ ง เ รื อ ช่ อ ง แ ค บ บ อ สฟ อ รั ส  (Bosphorus Cruise)  
เพ ลิด เพ ลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่านพระราชวงัโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรงแรม
เคมปินสก้ีอนัเลิศหรู ตรงกันข้ามฝ่ังเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปดว้ยเรือนไม้
ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติในยุคออตโตมนั ผา่นไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสีสัน 
ทั้งหอศิลป์ บาร์ ร้านอาหารมีระดบั จากนั้นเรือจะล่องสู่ยา่น
ชานเมืองท่ีสงบและมีเสน่ห์แบบโบราณ เม่ือเรือลอดใต้
สะพานลอดช่องแคบแห่งท่ีสอง-สะพานฟาติห์ เสียงอึกทึก
ในตวัเมืองจะแผว่ลง เหลือแต่เสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ท่ี
กลบัจากหาปลาตอนกลางวนั และเรือบรรทุกน ้ ามนัของรัสเซียและโรมาเนียท่ีแล่นเขา้ออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์
ดะเนลส์ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นภาพอดีตท่ีรัสเซียถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อก
ประตูหลังบ้านของตน 

เยน็   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (17)  
พกัท่ี   Ramada Plaza Tekstilkent Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
          โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 

  

วนัที ่8 
มหาวหิารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเกบ็น า้ใต้ดิน – พระราชวงัทอปกาปี – พระรางวลัโดลมาบาห์เช  
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (18) 
น าท่านชม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางที่สร้างมายาวนานเกือบ 
1,500 ปี จกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งอาณาจกัรไบแซนไทน์ทรงพระบญัชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท าการ
บูรณะโบสถ์หลงัเก่า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างท่ีไม่เคยมีใครท ามาก่อนในโลก 
งบประมาณไม่อั้น เซนต์โซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถ์คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปล่ียนเม่ือ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เม่ือกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 และยึดเมืองหลวงแห่งไบแซนไทน์
ได ้ก็ทรงเสด็จไปยงัเซนตโ์ซเฟียเพื่อท าการละหมาด พร้อมทั้งบญัชาให้เปล่ียนสถานะจากโบสถ์คริสต์เป็นมดัยิด
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ของชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทบัภาพโมเสกอนัสวยงามให้หมด จากนั้นน าท่านชม อ่างเก็บน ้าใต้ดิน 
(Underground Cistern) ซ่ึ งเป็นอุโมงค ์เก ็บน ้ าที ่ใหญ่ที ่สุดในอีสตนับูล สามารถเก็บน ้ าไดถ้ ึง 88,000 
ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งต่สมยัคริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถว 
พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สร้างโดยสุลต่านเมห์เมดท่ี 2 หลงัจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลไดใ้น
ปี 1996 ทรงตดัสินใจสร้างพระราชวงับนเนินเขาลูกท่ี 3 ใน 7เนินของเมืองน้ี ทรงประทบัเพียงไม่นาน ก็ยา้ยไป
สร้างใหม่บนเดินเขาลูกท่ี 1 โดยสร้างก าแพงขนาดใหญ่ตามแนวชายทะเลนบัตั้งแต่ทะเลมาร์มาราเร่ือยไปจนถึง
โกลเดนฮอร์น เพื่อเป็นป้อมปราการกนัขา้ศึกจากทะเล ตามแนวก าแพงมีประตูมีป้อมปืนอยู่เป็นท่ีตั้งของปืน
ใหญ่ 2 กระบอก ท่ีเตรียมพร้อมจะยิงเรือทุกล าท่ีเขา้มารุกล ้าในรัศมี เรียกวา่ประตูปืนใหญ่ ในภาษาเติร์กเรียกวา่ 
ทอปกาปี (Topkapi) แปลวา่ประตูปืนใหญ่ 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19) 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) 
สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลา
สร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั
ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มารา
ในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป จุดเด่นของวงัแห่งน้ีคือมี
การประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงมาก 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีเพื่อเตรียมตวักลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

20.50 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี TK64 สายการบิน Terkish Airlines บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดิภาพ 
 

***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ า  
เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง*** 
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หมายเหตุ :  

รายการท่องเทีย่วอาจมีการสลบัหรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีม่ีเหตุการณ์สุดวสัิย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทีไ่ม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  

หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลบัหรือเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี ้

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป 
ถา้ผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลือ่นการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงราคา 

 
ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถท่านละ 60 USD ตลอดทริป  

กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไม่ช าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดทีน่ั่งตามเงื่อนไข 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั 
 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
 ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุ คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ มินิบาร์และทีวช่ีอง

พิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถท่านละ 60 USD ตลอดทริป 
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 30 คนข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตาม

ความเป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 
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 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุ
ไว ้ เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผดิกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

กรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศปลายทาง 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัฯ 
 


