
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 

พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง+น า้หนกักระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก. 

 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

01-08 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 
 

08-15 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

15-22 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ (ตลุาคม-ธนัวาคม 2562) 

ขาไป TK59 BKK - IST 09.25-15.50 

ขากลบั TK58 IST - BKK 17.55-07.30 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ (ธนัวาคม-มนีาคม 2563) 

ขาไป TK59 BKK - IST 09.20-16.15 

ขากลบั TK58 IST - BKK 18.35-07.50 



 

22-29 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

04-11 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 31,900 8,500 

09-16 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนนู) 31,900 8,500 

18-25 ธนัวาคม 2562 32,900 8,500 

25ธนัวาคม-01มกราคม 2563 (วนัส ิน้ปี) 39,900 8,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKK-IST TK59 09.20-16.15 

IST-BKK TK58 18.35-07.50 

26ธนัวาคม-02มกราคม 2563 (วนัปีใหม)่ 39,900 8,500 

04-11 มกราคม 2563 32,900 8,500 

09-16 มกราคม 2563 30,900 8,500 

16-23 มกราคม 2563 31,900 8,500 

23-30 มกราคม 2563 30,900 8,500 

05-12 กุมพาพนัธ ์2563 32,900 8,500 

12-19 กุมพาพนัธ ์2563 31,900 8,500 

19-26 กุมพาพนัธ ์2563 30,900 8,500 

26กุมพาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 30,900 8,500 

05-12 มนีาคม 2563 31,900 8,500 

12-19 มนีาคม 2563 31,900 8,500 

19-26 มนีาคม 2563 30,900 8,500 

26มนีาคม-02เมษายน 2563 30,900 8,500 

**ราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู (บนิตรง) 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสายการบนิ Terkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

09.25 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK59 สายการบนิ Turkish 

Airlines บรกิารอาหารรอ้น 2 มือ้และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรก ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับ

กระเป๋าสมัภาระ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก เมอืงอสิตนับูลพกัที ่GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

มาตราฐานดาวตรุก ี

 

วนัที ่2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 



 

จากนัน้เดนิทางสู ่ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง เมอืงชานัคคาเลเ่ป็นเมอืง

ศนูยก์ลางการคา้ และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยังเป็นทีข่นถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป  

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึน้เมือ่ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่น

ใหญ่คดิวา่เป็นนยิายทีแ่ตง่ขึน้และน ามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืง

โบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีวา่มอียูจ่รงิ ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปากชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยกยโุรปกบั

เอเชยีออกจากกนั ตรุกจีงึไดส้รา้งมา้ไมจ้ าลองเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต 

น าท่าน  ถ่ายรูปกบัม้าไม้ตามต านาน จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไอยว์าลกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)     

   พักที ่HALIC PARK หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

             

วนัที ่3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– เมอืงปามุคคาเล ่

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง ศนูยก์ลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน ทัง้ดา้นวฒันธรรม การคา้ขาย 

และการแพทย ์น่ังเคเบิล้คาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึประหนึง่ดัง่

ดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซสุ หรอืเซอสุ ปัจจุบันน้ีเหลอืแตส่ว่นฐานเท่านัน้ 

แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์พอรก์ามมัทีก่รุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน วหิารทราจัน ทีเ่หลอื

บรเิวณของซุม้ประตเูอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามมั โรงละครยุคโบราณทีช่นัทีส่ดุในโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 



 

เดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง เมอืงท่าในอดตี เป็นจุดสง่ถ่ายสนิคา้ทีส่ าคญัของพ่อคา้วานชิจากยุโรปและแอฟรกิาใต ้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอย่าง

ดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกราน

เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่

ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุ

ผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ Roman 

Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนัน้ี หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษา

หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นสถานทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารี

อาศัยอยู่กระทั่งสิน้พระชนม ์ปัจจุบันทีน่ี่กลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิเ์พือ่การสกัการะของทัง้ชาวมุสลมิและครสิ

เตยีน โดยวนัที ่15 สงิหาคม ทุกปีจะมพีธิสีวดมนตเ์พือ่ระลกึถงึวนัทีพ่ระเยซนู าพระแมม่ารขี ึน้สูส่วรรค ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ไปชมโรงงานผลติเคร ือ่งหนงั  ตรุกเีป็นประเทศทีส่ง่ออกหนังวตัถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ัง

ยุโรปอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง ค าวา่ปามุคคาเลใ่นภาษาตรุกแีปลวา่ ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิ

จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีรห่นิปูนแคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยู่ใน

ปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอินัสวยงามและแปลกตาโดนเดน่เป็น

เอกลกัษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  



 

พักที ่PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

 

วนัที ่4 
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย  - เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – 

เมอืงคปัปาโดเกยี – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี (Hierapolis) ตามต านานกล่าววา่สรา้งขึน้ในราว 190  ปีกอ่น

ครสิตกาล ใกล ้ๆ  กบัธารน ้าแร่รอ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) เฮยีราโพลสิเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์ศนูยก์ลาง

ทางศาสนา ปัจจุบันน้ีแมจ้ะเหลอืเพยีงซาก แตย่ังคงมเีสน่ห ์และเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) 

มจีุดเดน่ทีห่นา้ผาสขีาวขุ่นหนา้ตาเหมอืนธารน ้าแข็งขัน้บันได เกดิจากน ้าแร่รอ้นทีม่สีว่นผสมของแคลเซยีม

ออกไซดผ์ุดขึน้จากใตด้นิ ตกตะกอนเป็นหนิปูนห่มเนนิเขาทัง้ลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้หนิลดหลั่น

เหมือนระเบียงหมิะ  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3

ชัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภูมภิาคแถบน้ี ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบั ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของ 

จากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum)  ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลา

น่า เจลาเลดดนิ รูบ ีซึง่เชือ่กนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บ

ถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธโิดยการ

เดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่  สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมี่

อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมสุลมิและยังเป็นสสุานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตร 

ของเมฟลาน่าดว้ย  

 



 

น าท่านเดนิสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชัว่โมง หนึ่งในมรดกโลกทีป่ระกาศโดยองคก์ารยูเนสโกเมือ่ปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่า

พศิวงทุกภาพทีป่รากฏ ท่านอาจแทบไม่เชือ่วา่น่ีคอืฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลงัทีภู่เขาไฟระเบดิขึน้เมือ่

ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่่านมา ก็มลีาวาและเถา้ถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก พอเย็นตวัลงก็กลบแผ่นดนิเดมิ

หนาขึน้ร่วม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม่ กวา่จะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปลอ่งไฟ 

กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถูกทัง้กดักร่อนจากลม ฝน หมิะ และสายน ้ามานับลา้นปี ซึง่ท่านจะเริม่

มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ปัปาโดเกยี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10)  

จากนัน้ชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ระบ าหนา้ทอ้งเป็นความบันเทิงเรงิใจที่ตกทอดมา

ตัง้แต่ยุคโบราณหลายพันปี เป็นการเตน้ที่โยกยา้ยเรอืนกาย เอว สะโพก และบังคบักลา้มเน้ือหนา้ทอ้งอย่าง

พลิว้ไหว  

 

พักที ่UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

***ในกรณีทีโ่รงแรมสไตลถ์ ้าเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัดโรงแรมระดบัเทยีบเท่าให ้โดยทีไ่ม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 

วนัที ่5 
โปรแกรมพเิศษ ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – นครใตด้นิคารต์คั  

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่– กรงุองัการา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์  

 ขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

ส าหรับท่านใดทีส่นใจ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ประมาณ 210 USD ตอ่ท่าน ใชเ้วลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง โดย

บรษัิทบอลลนูจะมที าประกนัภัยใหท้่าน บรษัิทประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 
*การขึน้บอลลูนน ัน้เพือ่ความปลอดภยัจะตอ้งเช็คสภาพภมูอิากาศวนัตอ่วนั* 

  

 น ัง่รถจิบ๊ชมความงามภาคพืน้ดนิเมอืงคปัปาโดเกยี  
ส าหรับท่านใดทีส่นใจ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ประมาณ 80 USD ตอ่ท่าน ใชเ้วลาผจญภัยบนรถจิ๊บประมาณ 1ชัว่โมง 
 

เวลาประมาณ 05.00 น. จะมเีจา้หนา้ทีแ่ละรถทอ้งถิน่มารับท่านทีบ่รเิวณล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่ออกชมความ
งดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 
 

เนือ่งดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
(กรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ) 

 



 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  ซึง่เกดิจากการขดุ 

เจาะพืน้ดนิในยามสงครามในอดตี เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบทัง้หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน ้า หอ้งอาหาร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่(Goreme 

Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์

ทีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน

จากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืน

ของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี ที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศตรุก ี

ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ 

อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่กรงุองัการา่ (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุก ีตัง้อยู่บนฝ่ังทวปีเอเชยี ชาวตรุกจีะเรียกดนิแดนฝ่ังเอเชยี

วา่อนาโตเลยี และองัการ่าเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากอสีตนับูล  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13)  

พักที ่ALTINEL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตรฐานดาวตรุก ี 

 

วนัที ่6 เมอืงอสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14) 



 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง มหานครสองทวปี เมอืงส าคญัทีส่ดุของประเทศตรุก ีมตี านานการสรา้งเมอืง

มาแลว้เป็นเวลากวา่ 2,700 ปี โดยไบซสั (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพ

พยากรณท์ีว่หิารเดลฟีในกรซี ตดิกบัชอ่งแคบบอสปอรัส เดมิชือ่วา่ ไบเซนทอิมุ (Byzantium) มถีงึสมยั

จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภูมอินัเหมาะสมเพือ่สรา้งกรุงโรมใหม่ทรงเลอืกเมอืงน้ี มกีาร

กอ่ก าแพงเมอืงลอ้มรอบภูเขา 7 ลกูใหเ้หมอืนกบักรุงโรม สถาปนาเมอืงน้ีใหม่ขึน้วา่ คอนสแตนตโินเปิล 

(Constantinople)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซดิ 

(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั

ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป 

จุดเดน่ของวงัแห่งน้ีคอืมกีารประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ 

เครือ่งแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีนั ตลาดน้ีจะขายเครื่องเทศเป็น

หลกั นอกจากนัน้ก็มสีนิคา้อืน่  ๆและราคาดูเหมอืนจะย่อมเยาว ์นอกจากเครือ่งเทศแลว้ ก็ยังจะม ีเซรามกิ จาน ชาม 

ถว้ยชา แจกนั โถ เครือ่งดนตรพีืน้เมอืง โคมไฟ เครือ่งดดูบารากู ่ทองค า เครือ่งเงนิ เครือ่งประดบัตา่งๆ ของที่

ระลกึพวกพวงกญุแจ ของกนิเลน่อย่างชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมยี พติาชโิอ เครือ่งรางสดุฮติ ฯลฯ 

 

น าท่าน ล่องเร ือช่องแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus Cruise)  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม

สองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกี้อันเลศิหรู ตรงกัน

ขา้มฝ่ังเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทูต

ตา่งชาตใินยุคออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่สีสีนั ทัง้หอศลิป์ บาร ์

รา้นอาหารมรีะดบั จากนัน้เรอืจะลอ่งสูย่่านชานเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรอืลอดใตส้ะพาน

ลอดชอ่งแคบแหง่ทีส่อง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตวัเมอืงจะแผ่วลง เหลอืแตเ่สยีงหวดูเรือประมงเล็กๆ ที่

กลับจากหาปลาตอนกลางวนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (16)  

พักที ่GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

 

วนัที ่7 สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย – ทา่อากาศอสิตนับลู 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (17) 

น าท่านชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคจ์ะสรา้ง

มัสยดิของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหร่าน้ีสรา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แตอ่ย่างไรก็ตามโบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในตรุก ี*กรุณาแตง่กายสภุาพ สภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไหล่

ไวส้ าหรับใชค้ลมุศรีษะระหวา่งเทีย่วชมสเุหร่าสนี ้าเงนิ 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจบุันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝรั่งเศสดว้ย 

หมายถงึ การแขง่ขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) ปัจจุบันเหลอืแตซ่าก

ปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี ปัจจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนส

แตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) เสาตน้ที ่2 คอื เสางู เป็นรูปสลกังู 3 ตัวพันกนั จากเมอืง เดลฟี 

(Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา 

อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางที่สรา้งมายาวนาน

เกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจิัสตเินียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคท า

การบูรณะโบสถห์ลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่อลงัการอย่างทีไ่ม่เคยมใีครท ามากอ่นในโลก 

งบประมาณไม่อัน้ เซนตโ์ซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถค์รสิตม์ากวา่ 900 ปี ก่อนจะมาถงึจุดเปลีย่นเมือ่ 29 

พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมือ่กรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตแีตกโดยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 และยดึเมอืงหลวงแหง่ไบ

แซนไทนไ์ด ้ก็ทรงเสด็จไปยงัเซนตโ์ซเฟียเพือ่ท าการละหมาด พรอ้มทัง้บัญชาใหเ้ปลีย่นสถานะจากโบสถ์

ครสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 

สมควรแกเ่วลาน าท่านสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรก ีเพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

17.55 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TK58 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิาร

อาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ 

 

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ โดยสวสัดภิาพ 

 



 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ: รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่ ี

เหตกุารณส์ดุวสิยั ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 80 USD ตลอดทรปิ 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 

ขอ้ควรทราบกอ่นเดนิทางไปทอ่งเทีย่วตุรก ี

 อาหารส าหรับทัวรท์ุกมือ้จะเป็นอาหารทอ้งถิน่ ดงันัน้อาจจะไม่ถูกปากส าหรับคนไทยทีท่านอาหารรสจัดจา้น แต่

หัวหนา้ทัวรจ์ะเตรยีมน ้าพรกิน ้าจิม้ไปบรกิารท่าน 

 มาตราฐานโรงแรมทีต่รุกนัีน้อาจจะแตกตา่งกบัมาตราฐานของระดบัสากล โรงแรมระดบัทีท่างบรษัิทใชก็้ไดร้ับ

รองมาตราฐานจากหน่วยงานการท่องเทีย่วของตรุกแีลว้  



 

 ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพัก 3 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง หากท่านตอ้งการความ

สะดวกสบาย ทางบรษัิทแนะน าใหท้่านจองหอ้งพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมกีารจอง 3 ท่าน และรี

เควสเป็น 3 เตยีง ทางบรษัิทตอ้งขออภัยหากไม่สามารถจัดหาใหท้่านได ้

 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ุดวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอื

ทรัพยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


