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นําทา่นบนิตรงสูต่รุกโีดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอร ์ [สะสมไมลเ์ครอื Star Alliance 50 %]  เทีย่วชม

ดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี เทีย่วสบายๆ ชมมา้ไมจ้ําลองทีเ่มอืงทรอย(Troy) เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส 

(City of Ephesusity) ทีข่นานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี   ตืน่ตากบัความ

อศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale) เป็นน้ําตกหนิปนูสขีาวทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ เทีย่วอสิตันบลู เมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียโุรปและเอเชยี 

เขา้ชมโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia)  ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ

โบราณ ชมของลํา้คา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ทีย่ ิง่ใหญม่อีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่นิ

เนือ้ทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) เพือ่

ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟ  

 
กาํหนดการเดนิทาง 23 - 30 ม.ค.,13 – 20 ก.พ.20-27 ม.ีค.,27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 57      

     
12 – 19 เม.ย.,26 เม.ย. – 3 พ.ค. 57  

 
วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – อสิตนับลู – เนฟเชยีร ์

แกรนดต์รุก ี 
8 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
*****พกัโรงแรม 4 ดาวและบนิภายใน 1 ขา***** 
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08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์S ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที ่คอยอํานวย

ความสะดวก (คณะเดนิทางวนัที ่ 12 – 19 เม.ย. และ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 

ออกเดนิทางเวลา 10.55 น. และถงึตรุกเีวลา 17.10 น.) 

 

11.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 

ชม.) มบีรกิารอาหารคํ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

17.05 น. เดนิทางถงึเมอืงอสิตนับลู   

19.55 น. ออกเดนิทางตอ่ สูเ่มอืงเนฟเชยีร ์โดยเทีย่วบนิที ่TK2008 (คณะเดนิทางวนัที ่ 

12 – 19 เม.ย. และ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. ออกเดนิทางสูเ่มอืงไกเซร ีเวลา 

20.50  น. และถงึสนามบนิไกเซรเีวลา 22.15 น.) 

 

21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเนฟเชยีร ์  

 นําทา่นเขา้พักในโรงแรม Avrasya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    เนฟเชยีร ์– เกอเรเม – คปัปาโดเกยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ นําทา่น ชมเมอืงคปัปาโดเกยี  (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมู ิ

ประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ที่ เป็น

บรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่ านไป พาย ุลม ฝน 

และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่ง

ลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ  เกดิเป็นภมูปิระเทศ ทีง่ดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า ”  และ

ไดรั้บการแตง่ตัง้จากองค์ การยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ีแลว้ นําทา่นชมนครใตด้นิ (Underground City 

Derinkuyu or Kaymakli) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้ม

ทัง้ยงัมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค .ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของ

ชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์

และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

จากนัน้นําทา่น เขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน

เซรามคิ(Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุก ี ใหเ้วลา

ทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย    

 

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง พรอ้ม ชมระบําหนา้ทอ้ง (BELLY 

DANCE) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 

 

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  Avrasya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – ปามคุคาเล ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บ อลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเ กยี 

จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเ กยี

ในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้
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บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์  ราคา US 200 ตอ่ 1 ทา่น) **นําทา่นออก

นําท่ านออกเดนิทางสู ่ เมอืง คอนย่ า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค .ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีสํ่าคัญ

ของภมูภิาคแถบนีอ้กีดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทาง

สบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ัง ทางของประเทศตรุกี     ระหวา่งทาง

แวะชม          ”คาราวานสไลน์”  ทีพั่กกองคาราวานในอดตีของสลุตา่นฮาน ี

(Sultanhani Caravansarai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสลุตา่นฮาน ีสรา้งโดยสลุตา่น

อาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่ 13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลาย

โบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน้ํา และหอ้งนอน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสํานักลมวน 

เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค .ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซ ึง่เชือ่กนัวา่ ชาย

คนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่ าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอื

ศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสมัพันธ์

ทีด่รีะหวา่งกนั นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงปามคุคาเล ่ (Pamukkale) เป็นน้ําตก

หนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส 

ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลง

มาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนอื

ผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไป

ตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวย งามแปลกตาทีโ่ดดเดน่

เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนทําใหป้ามกุคาเล่ และเมอืงเฮยีราโพลสิ 

ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมในปี ค .ศ. 1988 สําคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล่  โรงอาบน้ํา

โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้พักในโรงแรม Richmond Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมมบีรกิารสระวา่ยนํา้ ซึง่เป็นนํา้แรธ่รรมชาต ิทา่นสามารถใชบ้รกิาร โดยใหเ้ตรยีมชุด

วา่ยนํา้และหมวกวา่ยนํา้ไปดว้ย 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – คซูาดาซ ึ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโปลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบํ่าบดั

โรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที ่ 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล 

สถานทีแ่หง่นีม้แีผน่ดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยู่

อกี ศนูยก์ลางของเฮยีราโปลสิเป็นบอ่น้ําทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นโรงแรมปา

มคุคาเล สถานทีสํ่าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน้ําโรมนั โบสถ์

สมยัไบแซนไทน์  นําทา่น ชมปามคุคาเล่  (Pamukkale) หรอืปราสาทปยุ

ฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน้ําแรร่อ้นทีม่ีแรธ่าตแุคลเซีย่ม คารบ์อเนต 

มาตกตะกอน  เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา  ซอ้นกนัเป็นชัน้ น้ําตก  มสีขีาวคลา้ยกบั

สรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึง่น้ําแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู  ยอ้ยเป็น

รปูรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและน่าอศัจรรย์ น้ําแรน่ีม้อีณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 35 – 
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100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่  เพราะเชือ่วา่มี

คณุสมบตัใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิ

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ออกเดนิทางไป เมอืง คซูาดาส ึ (Kusadasi) อนัเป็นทีต่ัง้ของเมอืง เอฟฟิซสุ 

(CITY OF EPHESUS)  เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรักษา  ไวเ้ป็นอยา่งด ีทีส่ดุเมอืง

หนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (IONIA) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้ง

เมอืงขึน้ทีน่ี ่ เมือ่ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล  ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครอง

โดยพวกเปอรเ์ซยี  และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช  ภายหลังเมือ่โรมนัเขา้

ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมนั  เรา

ไดเ้ดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทาง เต็มไปดว้ยสิง่กอ่สรา้ง

ทีป่รักหักพังเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นวัดตา่งๆ   หอสมดุ  โรงละคร

กลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดป้ระมาณ  30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึ

ปัจจบุนันี ้ มคีอนเสริต์ของฮลูโิอ องิเกลเซยีส มาแสดง   

นําทา่นเขา้ชม HOUSE OF VERGIN MARY บา้นของพระแมม่ารซี ึง่เชือ่กนัวา่

เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้  ถกูคน้พบอยา่ง

ปาฏหิาริยโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

หลังจากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้นํา Leather Fashion House .

โรงงานผลติเสือ้หนังคณุภาพด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนัง ตาม

อธัยาศัย 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้พักในโรงแรม Tatlises Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          คซูาดาซ ึ– ทรอย – ชานคัคาเล ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesusity) ทีย่ ิง่ใหญ่

และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเซยี” เมอืง

โบราณทีส่มบรูณ์และมัง่คั่งทีส่ดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิออ่น ชมหอ้งสมดุเซลซุส 

(The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแหง่นีม้ทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตู

ทางเขา้มรีปูแกะสลักเทพ ี 4 องคป์ระดับอยู ่ไดแ้ก ่เทพแีหง่ปัญญา เทพแีหง่

คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้รปูแกะสลักเทพทีัง้ 4 

องคน์ีเ้ป็นของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออส เตรยีไดนํ้ากลับไป

ออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑก์รงุเวยีนนา แวะชม โรงละคร                

เอเฟซุส      ซึง่จคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญเ่ป็น

อนัดับสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชม

ไลร่ะดับขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีง

บา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบนํา้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งั

คงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้ชมบา้นเศรษฐใีน

สมยักอ่นทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยกระเบือ้ง หลากสปีพูืน้อยา่งสวยงาม หอ้งสมดุ
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โบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะ

แบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวาน และฝีมอืปราณีต โบสถน์กับญุเซนต ์

จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อกเดนิทางเผยแพร่

ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเพอรก์ามมั  (Pergamum) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโต

เลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมน้ํ่าไคซสู ซึง่เป็น

เมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีสํ่าคัญ คอื นําทา่นเยีย่มชมเมอืง ASKLEPION เป็นเมืองถกูปกครองโดยสมยั

โรมนั สมยัที ่2 เมอืงนีเ้ป็นเมอืงศนุยก์ลางของการแพทย์  ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี

ไมลเ์นอรแ์ละยงัเป็นโรงเรยีนสอนเกีย่วกบัจติวทิยาแหง่แรกของโลก  เมอืงนีย้งั

เคยเป็นทีพํ่านักรักษาตัวของ ผูย้ ิง่ใหญท่ีป่กครองจักรวรรดโิรมนั กษัตรยิเ์ฮเดรยีน 

ทีแ่หง่นีป้ระกอบดว้ยโรงอาบน้ํา โรงละคร และน้ําพใุจกลางเมอืง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy)  ปัจจบุนักรงุทรอย ตัง้อยูใ่นเมอืงชานั ค

คาเล (Canakale) ประเทศสาธารณรัฐตรุก ีซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

แหง่หนึง่ บรเิวณกรงุทรอย มกีารจัดแสดงแบบจําลองกรงุทรอย และเรือ่งราวการ

คน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถ่กูสรา้งซอ้นทับกนั

ถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืงเกา่ กําแพง ประต ูและมา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอย ซึง่

เปรยีบเสมอืนสญัญลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็น

สาเหตทํุาใหก้รงุ ทรอยแตก  ชมมา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย  (Trojan Horse) 

จากนัน้นํา นําทา่นเดนิทางไปยงั  เมอืงชานคัคาเล่  ซึง่เป็นศนูยก์ลางการค ้า

ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แตส่ลุตา่น

อาหเ์ม็ดที่ 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ีเ่มือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตี

เป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกลั ลโิปล ีสมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติร

ตอ้งการรกุคบืหนา้ เขา้ไปยงัชอ่งแคบคารด์าแนลส์  เพือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออก

จากสงครามโลก 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Iris Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      ชานคัคาเล ่– อสิตนับลู –พระราชวงัโดลมาบาเช 

– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู (Istanbul) เมือ่งสําคัญอนัดับ 1 ของประเทศ 

เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยู่

บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีง

เมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญของชนเผา่

จํานวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช  (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบั

ดลุเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจักรออตโตมนั เป็นพระราชวังสดุ

หรหูราอลังการทีทุ่ม่สรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจบุนัถงึปร ะมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ  
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ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยโุรปกบัแบบอาหรับ

อยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญน้ํ่าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน  

และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  จากนัน้ นําทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอส

ฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา  (ThE Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์า

รา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้  ประมาณ  32 กโิลเมตร ความกวา้ง

ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของ

ทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่  นอกจากความ  สวยงามแลว้  ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็น

จดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้

เรยีงรายอยู่  ตามชอ่งแคบเหลา่นีว้า่กนัวา่จนกระทั่งถงึยคุของการนําเอาเรอืปืน

ใหญม่าใชแ้ละไมเ่คยปรากฏวา่กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่น

เลย ทัง้นีเ้ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ้อง  ในปี ค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพาน

บอสฟอรัสซึง่ทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหวา่งฝ่ังเอเชยีและ  ยโุรปสะดวกมาก

ขึน้ ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราช วัง

โดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงาม

ตระการตาทัง้สิน้ จากนัน้นําทา่นสุต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอื

ตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็น

เครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อั นขึน้ชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอป ริ

คอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Ramada G. Bazar  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        ฮปิโปโดรม–สเุหรา่สนีํา้เงนิ–เซนตโ์ซเฟีย 

                                                –พระราชวงัทอปกาปึ– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมบรเิวณ  จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์ หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มี

ชือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโป  โดรม (Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สน้ํีาเงนิ 

เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมอืงในยคุไบแซนไทน ์นําทา่นชม  นําชม 

สเุหรา่สนํีา้เงนิ   (Blue Mosque)   สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่คีวาม

สวยงามแหง่หนึง่   ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดย

สลุตา่นอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี จากนัน้ชมสเุหรา่

เซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย 1 ใน 7 

สิง่  มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ใน

อดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ พระเจา้จักรพรรด ิ คอนสแตนตนิเป็นผูส้รา้งเมือ่

ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์องศาสนาครสิต ์

แตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุทําลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขดัแยง้

ระหวา่งพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์บัศาสนาอสิลาม จวบจนถงึรัชสมยัของพระ

เจา้จัสตเินยีน มอํีานาจเหนอืตรุก ีจงึไดส้รา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึน้ใหม ่ใชเ้วลา

สรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปี พ .ศ. 1996 พระองคต์อ้งการ

ใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุ ไดพ้ยายามหาสิง่ของมคีา่ตา่งๆ มาประดับไวม้ากมาย 

สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกนัอยา่ง มโหฬาร ตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งใหญ่

ทําใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมยัของจักรพรรดิ
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จัสตเินยีน ถงึสมยัพระเจา้โมฮมัเม็ดที ่ 2 มอํีานาจเหนอืตรุก ีและเป็นผูนั้บถอื

ศาสนาอสิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลังนีใ้หเ้ป็น สเุหรา่ของชาวอสิลาม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นที่

ประทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปิ กลายเป็น

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล้ําคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสลุตา่น ฯลฯ       จากนัน้ เดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื 

Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่

สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่ 2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้ทีก่วา่ 

2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แต่

ทองหยอง เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง   เครือ่งทองแดง 

ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว

เป็นอยา่งมาก ดังนัน้จงึตั ้ งราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิอสิตันบลู 

 

16.30 น. นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ อตาเตริก์  

19.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพ  โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ TK 64 (คณะ

เดนิทางวนัที ่27 ม.ีค.- 3 เม.ย., 12 – 19 เม.ย. และ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 

ออกเดนิทางเวลา 20.05 น. และถงึกรงุเทพเวลา 09.25 น.)  

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง            อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

09.45 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กาํหนดการเดนิทาง    23 - 30 ม.ค.,13 – 20 ก.พ.20-27 ม.ีค.,27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 57      

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 49,900.- 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น มเีตยีงเสรมิ พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ราคาทา่นละ 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 กาํหนดการเดนิทาง       12 – 19 เม.ย.,26 เม.ย. – 3 พ.ค. 57  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 59,900.- 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น มเีตยีงเสรมิ พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ราคาทา่นละ 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

- กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัชว่งอาย ุ

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (3 USD/ทา่น/วนั) (คดิเป็น 7 วนั รวมเทา่กบั 21 USD) 

6. คนขบัรถ (2 USD/ทา่น/วนั) (คดิเป็น 7 วนั รวมเทา่กบั 14 USD) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (3 USD/ทา่น/วนั) (คดิเป็น 7 วนั รวมเทา่กบั 21 USD) 

เงือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตั๋ว  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 


