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ความสุขที่คุณจะไดร้บัในทริปน้ี  

 การเดินทางโดยเครื่องบิน ด้วยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ที่จะ

พาคุณบินตรงสู่ประเทศตุรกีอย่างปลอดภัย และไม่เหนื่อยคุ้มแก่การ

เดินทางและเส้นทางท่องเที่ยว 

 รายการตุรกีของเรา รวมความมหัศจรรย์แห่งตุรกีและเมืองใหญ่ อิส

ตันบูลเชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยุโรป 

ฝั่งของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือน

การอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่า ดั่งอัญมณีของโลก  

 เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ และชมมรดกโลกอีกหลายแห่งตาม

รายการ  

 มรดกโลกของประเทศตุรก ี

 คัปปาโดเกีย 1 ใน 100 สถานที่สวยที่สุดในโลก 

 ปามุคคาเล่ 1 ใน ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของธรรมชาต ิ

 ช้องปิ้งตลาดแกรนด์พาซ่าและตลาดสไบส์  

 ชมโชว์ระบ าหน้าท้องอันเลื่องชื่อ+พร้อมอาคารค่ ามื้อพิเศษ+เครื่องดื่ม+

ที่เมืองคัปปาโดเจีย  

 นี่คือตัวอย่างของโปรแกรมทัวร์บางส่วนเท่านั้น เพราะเมือไปถึงที่ตุรกี

ท่านยังจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้คุณไป

เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม 

 หากคุณคือ นักเดินทาง ..คุณควรเลือกรายการนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเดินทาง 

วนัที ่1_  
 

พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ-กรุงอิสตนับูล  (ประเทศตุรกี) 

19.00 น. พบกนัที่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน S ประตู9 สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยให ้
การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เครือ่ง...ท่านสามารถ
สะสมไมลใ์นกลุม่พนัธมิตรสตารอ์ะลิอนัซ ์ (Star Alliance) *กรณุาตรวจสอบจาํนวนไมลที์่จะไดร้บั* 
(ROP สะสมไมลไ์ด ้ 50%)  

23.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงอิสตนับูลโดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลนเ์ท่ียวบินท่ี TK069 (บินตรง) 
สายการบินฯมีบริการอาหาร2รอบคืออาหารคํา่และ  เครือ่งดืม่บริการบนเครือ่งตลอดการเดินทาง  

(บินตรงสู่ประเทศตุรกี...ใชเ้วลาบิน 9 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5


 
 
 
 
                                                 

 

3 | P a g e  

 

 

วนัท่ี 2_  
 

(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตนับูล -  เมืองชานคัคาเล่ 

06.25 น.  ถึงสนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล   (Istanbul)  (เวลาทอ้งถิ่น) นําท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร(เวลาประเทศตุรกีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.)  

07.30 น. หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่ศลุกากรแลว้ …ใหท้่านไดป้ฏิบตัิภาระกิจสว่นตวั
ก่อนพาท่านสูภ่ตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  
นําท่านชม เมือง “เมืองอิสตนับูล( Istanbul) เป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สดุในประเทศตรุกี ตัง้อยู่บริเวณ
ชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่ทําใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองสาํคญั
เพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป
ยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชยี 
(ฝ่ังอนาโตเลีย) นําท่านชม  สุเหร่าสีน้ําเงิน Blue 
Mosque ที่มาของชือ่สเุหรา่สีนํา้เงินเป็นเพราะเขาใช ้
กระเบือ้งสีนํา้เงินในการตกแตง่ภายใน ซึง่ทําเป็นลาย
ดอกไม ้ เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นช ัน่ ทิวลิป 
เอกลกัษณเ์ดน่อีกอย่างแตอ่ยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวนเม่ือถึงเวลาที่จะตอ้งทําพิธลีะหมาด 
Minaret 6 หอ เท่ากบัสเุหรา่ที่นครเมกกะ 
นําท่านเขา้ชม  พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace  สรา้งในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที่ 2 
หรือ เมหเ์มตผูพิ้ชติ ภายหลงัที่ทรงตีกรงุคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจบุนัไดแ้ลว้ ทรงมี
พระราชประสงคที์่จะใหเ้มืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหมี้การสรา้งพระราชวงั
นีข้ึน้เป็นที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึนีมี้อาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเนือ้ที่เกือบ 700,000 
ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา่ ซึง่ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํา้คา่ อาทิเชน่ เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบั
มรกต เครือ่งลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครือ่งทรงของสลุตา่นในแตล่ะยุคสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย Mosque of 
Hagia Sophia เป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ ไดร้บัการ
ยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ 
สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบ
แซนไทม ์ เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ตห่ลงัจากจกัรวรรดิ
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ออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงได ้ เปลีย่นโบสถด์งักลา่วมาเป็นมสัยิด แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติรก์ หลงัจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และ
เป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความ
ยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบูรณบ่์งบอกถึงความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิ
คอนสแตนตินที่มีตอ่คริสตศ์าสนา 
นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขง่มา้โบราณ สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ 
เซปติมิอสุ เซเวรสุ เพ่ือใชเ้ป็นที่แสดงกิจกรรมตา่งๆของชาวเมืองตอ่มาในสมยัของจกัรพรรดิ เซปติมิ
อสุ เซเวรสุ เพ่ือใชเ้ป็นที่จดัแสดงกิจกรรมตา่ง ๆ ของชาวเมืองตอ่มาในสมยัของจกัรพรรดิคอนส
แตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นที่ต ัง้แสดงประติมากรรมตา่ง ๆ ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที่แห่งนีใ้ชเ้ป็นที่จดังานพิธ ี แตใ่นปัจจบุนัเหลือ
เพียงพืน้ที่ลานดา้นหนา้มสัยิดสลุตา่นอะหเ์มต ซึง่เป็นที่ต ัง้ของเสาโอเบลิกส ์ 3 ตน้ คือ เสาที่สรา้งใน
อียิปต ์ เพ่ือถวายแก่ฟาโรหต์ตุโมซสิที่ 3 ถูกนํากลบัมาไวที้่อิสตนับูล เสาตน้ที่สอง คือ เสางู และ
เสาตน้ที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 

13.00 น. รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
(พืน้เมือง) 
14.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่

(Canakkale)(อิสตนับูล -ชานคัคาเล่  363 กม.
ประมาณ 4-5 ชม.)ตัง้อยู่ริมทะเลมารม์ารา่และติดกบั
ทะเลอีเจียน ซึง่มีชือ่เสียงในดา้นการท่องเที่ยว เพราะวา่
มีซากโบราณสถานที่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัโรมนัหลายแห่ง   
ห่างจากอิสตนับูล ดว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 
4 ช ัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันที์่
สวยงามของขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของบรรดาเหลา่เศรษฐี ปศสุตัว ์ แปลง
การเกษตร....เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซยีบทัแลว้น่ังเรือเฟอรรี์ข่า้มฟาก ทะเลมารม์าร่า  Sea of 
Marmara ชมทิวทศันท์ัง้สองขา้งและพระอาทิตยต์ก ณ ทะเลอีเจียน และขึน้ฝ่ังที่  เมืองชานคัคา
เล่ มีชือ่เดิมวา่ BOGAZI หรือ HELLESPONT มีความยาว 65 กิโลเมตร สว่นที่แคบที่สดุกวา้ง 
1.3 กิโลเมตร ตัง้อยู่บนจดุแคบที่สดุของชอ่งแคบดารด์าแนล บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ มารม์าราและอี
เจีย้น ทิศใตข้องเมืองเป็นที่ต ัง้ของกรงุทรอย นําท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale 
(ใชเ้วลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที)  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
พกั Kolin Hotel, Canakale /ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3_  
 

เมืองชานคัคาเล่ - มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย – เมืองเพอรก์ามมั- วิหารอะโคร
โปลิส –เมืองคูซาดาซ ึ   

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองทรอย  (Troy) ชมเมือง ทรอย ที่มีชือ่เสียงมาแตใ่นอดีตที่ถูกสรา้ง ขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้  ซึง่ในอดีตผูค้นสว่นมากคิดวา่เป็นนิยายที่แตง่ขึน้มาและนํามาสรา้งเป็น
ภาพยนตร  ์แตใ่นศตวรรษที่19 ไดมี้การขดุคน้และพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีต  นําท่าน
ไปชมความสวยงามของมา้ไม ้ ที่เป็นตน้แบบ ซึง่ถูกนํามาใชใ้นการทําสงครามและเหลือไวเ้ม่ือปี 1,000-
700 ก่อนคริสตกาล 
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ตํานานกรุงทรอย Troy  " สงครามเมืองทรอย และกลยุทธม์า้ไมบ้นัลือโลก "ชม มา้ไมแ้ห่ง
กรุงทรอย Wooden Horse of Troy มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย สรา้งขึน้ เพ่ือดึงดดูนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกที่หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย “มา้ไมเ้มืองทรอย”  สงครามกรงุ
ทรอย หรืออาจรูจ้กักนัในชือ่ สงครามมา้ไม ้ เป็นสงครามที่สาํคญัตาํนานของกรีก  และเป็นสงคราม
ระหวา่งกองทพัของชาวกรีกและกรงุทรอย หลงัจากที่ปารีสแห่งทอยไดล้กัพาตวัเฮเลนซึง่เป็นภรรยาของ
เมนนิลิอสักษตัริยข์องสปารต์าในขณะน้ัน สงครามเมืองทรอยถูกเลา่ผ่านงานเขยีนที่สาํคญัสองเรือ่งของ
กรีกคืออีเลียดและโอดิสซยี ์ โดยอีเลียดเลา่เรือ่งราวตัง้แตปี่ที่สิบจนถึงสิน้สดุสงคราม สว่นโอดิสซยีเ์ลา่
เรือ่งราวหลงัจากสงครามจบสิน้หลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปีกองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที่จะตีกรงุทรอย
โดยการสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษที์่เรียกวา่มา้ไมเ้มืองทรอยโดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซอ่นตวัอยู่ในมา้
โทรจนั แลว้ก็ทําการเขน็ไปไวห้นา้กรงุทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณว์า่ชาวกรีกยอมแพ ้
สงคราม และไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอยชาวทรอยเม่ือเห็นมา้โทรจนั ก็ตา่งยินดีวา่กองทพักรีก
ไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทําการเขน็มา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ทําการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เม่ือชาว
ทรอยนอนหลบักนัหมดทหารกรีกที่ซอ่นตวัอยู่ ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แลว้ทําการเปิดประตเูมืองให ้
กองทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ ก่อนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิง้ ซึง่เป็น
สาเหตใุหเ้หลา่เทพไม่พอใจและทําการกลัน่แกลง้ไม่ใหช้าวกรีกไดก้ลบับา้นเมืองอย่างปลอดภยั ซึง่เป็น
เรือ่งราวที่เลา่อยู่ในโอดิสซยี ์

....... นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเพอรก์ามมั  (Pergamum)(ระยะทาง 191กม.ประมาณ 2-3 
ชม.) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย ซึง่เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสติกใน
ราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลของราชวงศแ์อทตาลิด ซึง่ในปัจจบุนันีมี้เมืองเบอรก์ามาตัง้อยู่ใกลก้บั
บริเวณนี ้  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
13.00 น. นําท่านนั่งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ซึง่จผูุช้มไดถึ้ง 10,000 คน 

ชมซากโบราณสถานที่ยงัคงความสวยงามของ อะโครโปลิส (Acropolis) ที่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัที่พวก
กรีกเขา้มาปกครองที่บริเวณน้ันและมีความเจริญรุง่เรืองที่เมืองเพอรก์ามมัและถดัไปในจะเป็นบริเวณ 
วิหารเทพเจา้ซสุ หรือ เซอสุ ตัง้อยู่
ซึง่รปูป้ันเทพเจา้ซสุแห่งนีปั้จจบุนันี้
เหลือแตส่ว่นฐานเท่าน้ัน แท่นบูชาถูก
นําไปเก็บในพิพิธภณัฑแ์ปรก์ามนัที่
กรงุเบอรลิ์นในศตวรรษที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. เดินทางสู่เมืองคูซาดาซ ึ ( Kusadasi) (เพอรก์ามมั-คูซาดาซึ 408 กม.ประมาณ 5 ชม.)

เมืองคูซาดาซ ึ แปลวา่ “เกาะนก” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตรุกี ติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียน 
เป็นท่าเรือสาํคญั เรือที่ลอ่งทะเลอีเจียนจอดที่คซูาดาซเึพ่ือใหนั้กท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองเอเฟซสุ 
นอกจากนี ้ ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเลน่กีฬาทางนํา้ที่นิยมแพรห่ลาย ทัง้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่
อีกดว้ย…จากน้ันเดินทางเขา้สูที่่พกั 
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คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั  Le Bleu Hotel   /ระดบั 5 ดาว (Kusadasi)  หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ี 4_  
 

เมืองคูซาดาซ ึ - บา้นพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซสุ- เมืองโบราณเอฟฟิซสุ 
- เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00 น.  ท่านเดินทางสู่  บา้นพระแม่มารี(House Of The Virgin Mary) เลา่กนัวา่พระแม่เสด็จมาเอฟิ

ซสุกบันักบุญจอหน์ในปีค.ศ.37และ48และสิน้พระชนมล์งที่น่ีปัจจบุนัที่น่ีถูกเปลีย่นเป็นโรงสวด ภายใน
มีรปูบูชาที่เลา่ลือกนัวา่มีอาํนาจในการรกัษาโรคได ้ พวกชาวกรีกออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัที่โรง
สวดในวนัที่ 15 สิงหาคม เพ่ือฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสูส่วรรค ์ สาํนักวาติกนัถือวา่ที่น่ีเป็น
อารามแห่งหน่ึง 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านชมศูนยผ์ลิตเสือ้หนงัคุณภาพสูง  ซึง่ตรุกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคณุภาพที่สดุ อีกทัง้ยงั
ผลิตเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace , Prada , Michael Kors อิสระใหท้่านเลือก
ซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้   นําท่าน ชมเมืองเอฟฟิซสุ ( City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
ที่สดุเมืองหน่ึง  เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก ( Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึน้
ที่น่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล  ตอ่มาถูกรกุรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์
เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ  ขึน้เป็นเมืองหลวง
ตา่งจงัหวดัของโรมนั  นําท่านเดินบนถนนหินออ่นผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิง่ก่อสรา้งเม่ือ  สมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจผูุช้มไดก้วา่  30,000 
คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจบุนันี ้ เชน่ คอนเสิรต์ของฮูลิโอ  อิงเกลเซยีส นําท่านชมหอ้งอาบนํา้
แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํา้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้  ชม
บา้นเศรษฐีในสมยัก่อนที่ประดบั  ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งหลากสีปูพืน้อย่างสวยงาม  หอ้งสมุดโบราณที่มี
วิธกีารเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความ
ออ่นหวานและฝีมือประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                 

 

7 | P a g e  

13.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
14.30 น.  นําท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (คูซาดาซึ- ปามุคคาเล่ 198 กม.ประมาณ 

2-3 ชม.) “ปามุคคาเล่ ” ถือเป็นความมหศัจรรยพ์นัลึกของธรรมชาติอย่างหน่ึง ซึง่เกิดจากธาร
นํา้แรร่อ้นที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายงับริเวณนีเ้ป็นช ัว่นาตาปีนับพนัปี นํา้แรร่อ้นสายนี้
มีสว่นผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รือแรเ่กลือชนิดหน่ึงที่ผมเห็นแลว้ก็อดนึกถึงดินสอพองในบา้นเรา
ไม่ได ้ นํา้แรที่่น่ีมีอณุหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส เม่ือนํา้แรเ่ย็นตวัลงไดต้กผลึกเป็นสีขาวโพลน
ปกคลมุเขาทัง้ลกูเม่ือมองไกลๆหลายคนที่ไม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกวา่เป็นภูเขาหิมะ.....เมืองที่มีนํา้พุเกลือ
แรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก ก่อนที่จะไหลลงสูห่นา้ผา 
ผลจากการไหลของนํา้พุเกลือแรร่อ้นนีไ้ดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํา้ตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ 
และผลจาการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํา้เป็นทางยาวซึง่มี
ความงดงามมาก 

16.30 น. นําท่านเดินทางถึง เมืองปามุคคาเล่  นําท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle  มหศัจรรย ์
ปราสาทปุยฝ้ายแห่งตรุกีเมืองแห่งนํา้พุเกลือแรร่อ้น  ที่ซึง่ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่วา่นํา้พุรอ้นดงักลา่ว
สามารถรกัษาโรคได ้ จึงไดส้รา้งเมืองโบราณ  “ฮีราโพลีส”(Hierapolis) ตามตาํนานกลา่ววา่สรา้งขึน้
ในราว190 ปีก่อนคริสกาลใกล ้ๆ กบัธารนํา้แรที่่เป็นตน้ธารแห่งปามุคคาเล ่ โดยพระเจา้ Eumenes ที่ 
2 ในชว่งศตวรรษที่ 2-3 เมืองฮีราโพลีสเจริญรุง่เรืองถึงขดีสดุ ก่อนจะลม่สลายในศตวรรษที่ 7 จาก
การโจมตีของอาหรบั ..อิสระใหท้่านลงแชง่เทา้ หรือ ถ่ายรปูตามอธัยาศยัจนถึงเวลานัดหมาย...
จากนัน้นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกั Pam Thermal Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Pamukkale )หรือเทียบเท่า 
วนัท่ี 5_  
 

เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - เมืองคปัปา
โดเกีย - ระบําหน้าทอ้ง Belly Dance 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
07.30 น. นําท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า(Konya)  (ปามุคคาเล่-คอนย่า 399 กม.ประมาณ4-5 ชม.)   

เมืองคอนย่าซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคุในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 ซึง่เป็นอาณาจกัร
แห่งแรกของชาวเติรก์ในตรุกีหรือที่ยุคน้ันเรียกอนาโตเลียเป็นอูข่า้วอูนํ่า้ของประเทศ รวมทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางที่สาํคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ยท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพที่งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
พืน้เมือง 

13.30 น.  นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑเ์มฟลานา 
(Mevlana Museum) หรือสาํนักลมวน  เริม่
ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ
ลาเลดดิน รบีู  ซึง่เชือ่กนัวา่ชายคนนีเ้ป็นผูวิ้เศษ
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ของศาสนาอิสลามหรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลีย่นมานับถือศาสนา
อิสลามโดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธที์่ดีระหวา่งกนั  ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดินรม่ีูผูวิ้เศษ
ในศาสนาอิสลามสว่นหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รมีู 
Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขยีวสดใน ภายในประดบั
ประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสสุานสาํหรบั
ผูต้ิดตาม สานุศิษย ์ บิดา และบุตรของเมฟลาดว้ย  จากน้ันเดินทางตอ่ ระหวา่งทางนําท่านชม 
“คาราวานสไลน์ ” (Caravansarai) ที่พกัแรมระหวา่งทางของชาวเติรก์ในสมยัออตโตมนัออก
เดินทางตอ่สู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia)(คอนย่า-คปัปาโดเกีย 235 กม.ประมาณ2-3 
ชม .)ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกท่านจะไดช้มวิถีชวิีตตามชนบทและ
ทศันียภาพที่สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

เย็น รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 6_  
 

เมืองคปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ - นครใตดิ้นไคมคัลี - 
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - บา้นพกั
ของมนุษยถ์ํา้พืน้เมือง Local Cave House 

05.00 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรฐั 
ท่านท่ีสนใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ๊บบี้  (ทวัรน์ั่งบอลลูนน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่า
ทวัร)์ เจา้หน้าท่ีบริษทับอลลูน รอรบัท่าน เพื่อเปิดประสบการณใ์หม่ท่ีไม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความ
งดงามของเมืองคาปาโดเจีย ท่ีเป็นลกัษณะของถํา้ท่ีเกิดจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี 
ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนัน้ ท่านจะไดใ้บประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุก
ท่านโดยกปัตนัของท่านพรอ้มดื่มแชมเปญร่วมกนั  ซึง่การนั่งบอลลูนท่ีติดอนัดบัของโลกท่ีท่านไม่ควร
พลาด..กรุณาจองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภยัใหก้บั
ทุกท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัท่ีทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุก
ประเภท ดงันัน้การเลือกซือ้ Optional Tour ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน …. (สําหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ือ้ 
ทวัรข์ึน้บอลลูน อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ 
โรงแรม 
08.00  น.  นําท่านเยี่ยมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้  

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme 
Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาคริสตใ์นชว่งปี ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิด
ของชาวคริสตที์่ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย
การขดุถํา้เป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์ และ
ยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผ่าลทัธิ
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อืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเผยแพรใ่นคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบนีนั้บถือ
เทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตส์ตวรรษที่ 1 เซนต ์ ปอล เดินทางมาเผยแผ่ศาสนา
คริสตใ์นคปัปาโดเกีย แตด่เูหมือนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้ารยอมรบั ทําใหผู้นั้บถือ
ศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนัดว้ยการเจาะถํา้ขดุพืน้ลงไปเป็นอโุมงค ์
เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึน้มาและไดข้ดุเจาะบริเวณเกอเรเม่ทําใหเ้ป็นโบสถถ์ํา้จาํนวนมาก กระทัง่ใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาคริสตส์าํหรบัโบสถถ์ํา้ในเกอเรเม่ วา่กนัวา่มีมาก
ถึง 365 หลงัดว้ยกนั(สรา้งตามตามจาํนวนวนัใน 1ปี)แตปั่จจบุนัเปิดใหช้มเพียงบางสว่นเท่าน้ัน นํา
ท่านชมเขา้ชม  โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 
และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church จากน้ันอิสระใหท้่านเดินชมถํา้หินรปูทรงแปลกตา บางถํา้
เคยเป็นโบสถแ์ละสถานที่ทางศาสนาคริสต ์ ไดถ้่ายรปูกบัภูเขารปูทรงตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั  ..จนถึง
เวลานัดหมาย  
พิเศษ!! เขา้ชม บา้นพกัของมนุษยถ์ํา้พืน้เมือง Local Cave House ของชาวพืน้เมือง 
Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตรุกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยียนก็จะ
มอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงนํา้ใจและมิตรภาพระหวา่งเพ่ือนใหม่ จากน้ัน
อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมืองที่มีผูค้นอาศยัอยู่จริงๆ 

จากน้ัน ใหท้่านไดแ้วะชม  โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซือ้สินคา้และของที่
ระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
13.30 น. นําท่านเมือง ชมเมืองคปัปาโดเกีย ขึน้ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึง่เกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่  เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน  ไดเ้ป็นตวัแปรที่ก่อใหเ้กิดการ
แปรสภาพเป็นหุบเขา รอ่งลึก  เนินเขากรวยหินและเสารปูทรงตา่งๆ ที่งดงาม  …นําท่านเก็บภาพความ

สวยงาม ของเมืองคปัปาโดเกีย เชน่ ชม Camel  Rock /ชม Mushrooms view  
ชม Hunting Village /ชม Uchisar  
นําท่านชมนครใตดิ้นไคมคัลี  (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขดุเจาะ
พืน้ดินลึกลงไป 10 กวา่ช ัน้ เพ่ือใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัร ู  นครใตดิ้นไคมคัลีมีช ัน้ลา่งที่ลึก
ที่สดุลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งนีมี้ครบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํา้ หอ้งถนอม
อาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ ทางหนีฉุกเฉิน พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชวีิตความเป็นอยู่ใตด้ินพรอ้มสรรพฯลฯ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า พรอ้ม ชม การแสดงระบําหน้าทอ้ง Belly Dance อนัเลือ่งชือ่ 
@ Evranos Restaurant  (Main  Course  chicken Or Fish Or Beef) พรอ้ม ชม  การแสดงระบําหน้า
ทอ้ง สุดเซก็ซี ่ อนัเล่ืองชือ่ สีสนัยามราตรี " Belly Dance เคา้ว่ากนัว่ามาเท่ืยวตรุกีหากไม่ไดดิ้นเนอรดู์
โชวร์ะบําหน้าทอ้งของสาวเตอรกิ์ช แสดงว่ายงัมาไม่ถึงตรุกี  การแสดงระบําหน้าทอ้งถือว่าเป็นอีกหน่ึง
ไฮไลทข์องการมาเท่ียวตรุกี 

พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรือเทียบเท่า 
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เมืองคปัปาโดเกีย - กรุงอิสตนับูล - อโุมงคเ์กบ็น้ําเยเรบาตนั– ชอ้ปป้ิงแก
รนดบ์าซา่ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม  
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เนฟเฟียร ์  
11.15 น.               ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 2027 
12.50 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตนับูล ( Istanbul) หลงัตรวจรบัสําภาระเรียบรอ้ยแลว้นํา

ท่านสู่ภตัตาคารในเมือง“อิสตนับูล” เมืองที่นักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยือนสกัครัง้ในชวิีต  เมือง
ที่ท ัว่ทัง้โลกตา่งโจษจนัในความสวยงาม เมืองที่ไดร้บัฉายาวา่เมือง 2 แผ่นดิน 3 อาณาจกัร เมืองที่ถูก
ยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองที่ตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้กัครัง้ก่อนตาย  เมืองเอกแห่งศิลปะไบแซนไทน ์ เพชรเม็ด
งามแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั และทัง้หมดทัง้มวลนี ้ คือ เศษเสีย้วหน่ึงของนิยามเมือง ๆ นี.้..อิสตนับูล 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย (อาหารไทย) 
นําท่าน ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์
ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตา “ชอ่งแคบบอสฟอรสั”  เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความ
สวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ําหนา้ที่เป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลดาํ The 
Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ชอ่งแคบบอส
ฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรที์่สาํคญัยิ่ง ในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงราย
อยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านสู่ ตลาดสไปซ ์ Spice Market หรือ ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได ้
ในราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุกี 
อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชโิอ ซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย แนะนําวา่ของที่ตลาดสไปซแ์ห่ง
นีร้าคาไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์ บารซ์าร ์ ท่านสามารถเลือกซือ้ไดโ้ดยอาจจะมีตอ่รองราคา
เล็กนอ้ย..จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสูที่่พกั 

เย็น รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ..จากน้ันนําท่านสูที่่พกั 
พกั Ramada Plaza  Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Istanbul ) หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ี 8_  
 

กรุงอิสตนับูล- ล่องเรือบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาชเช ่ – ชอ้ปป้ิง
ตลาดสไปซ ์- กรุงเทพมหานคร 
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์
ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเขา้ชม  พระราชวงัโดลมาบา

เช ่ Dolmabahce Palace พระราชวงั
ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสงูสดุ
ทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของ
จกัรวรรดิออตโตมนั ซึง่ไดแ้ผ่ขยาย
อาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงั
แห่งนีส้รา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมอซทิในปี
ค.ศ.1843 ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 12 ปี 
เพราะความที่สลุตา่นทรงเป็นผูค้ลัง่ไคล ้
ยโุรปอย่างสดุขอบ ดงัน้ันไม่วา่จะเป็น
ศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชวีิต
ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงัแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคูใ่จ
ชาวอาเมเน่ียนชือ่บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม 
ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแตง่ดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึง่อยู่เหนืออา่วเล็กๆ ของชอ่ง
แคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรงแกว้เจียระไนและโคม
ไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซึง่แขวนไวอ้ย่างโดดเดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ Emirgan Park เป็น

สวนสาธารณะที่สวยที่สดุและมีชือ่เสียงที่สดุของ
ประเทศตรุกี โดยที่ชว่งระหวา่งเดือน เมษายน-
กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ 
สวนสาธารณะแห่งนีจ้ะมีจดังานเทศกาลดอกทิว
ลิป ซึง่แทจ้ริงแลว้ ประเทศตรุกีเป็นตน้กําเนิด
ดอกทิวลิปของโลก ไม่ใชป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์
บริษทัฯ มีความยินดีที่จะมอบสิง่พิเศษใหก้บั
นักท่องเที่ยวทุกท่านไดส้มัผสัดินแดนที่เป็นตน้
กําเนิดดอกทิวลิปของโลกอย่างแทจ้ริง ใหท้่าน
ไดอ้ิสระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี 
หลายสายพนัธุ ์ นับเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอธัยาศยั ทุ่งดอกทิวลิป พิเศษ ชมความสวยงามของ
ทุ่งดอกทิวลิปกวา่ลา้นดอก ที่มีพิเศษเฉพาะแคเ่ดือนเมษายน ของทุกปีเท่าน้ัน 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
จากน้ัน นําท่านชม  “อโุมงคเ์กบ็น้ําเยเรบาตนั ( Yerebatan Sarnici)”อศัจรรย ์ ความยิ่งใหญ่ของ

สิง่ก่อสรา้งของชาวโรมนัในอดีต  สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียนแห่งไบแซนไทน์  ในศตวรรษที่ 6 
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เพ่ือเป็นที่เก็บนํา้สาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามที่กรงุอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง จนํุา้ได ้
ทัง้หมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร เสาสว่นใหญ่เป็นแบบไอออนิกและแบบคอรินเทียน ท่ามกลางแสงสลวั  
ที่น่ีดขูมึขลงั น่าทึ่งในแนวคิดและการก่อสรา้ง  เสาคํา้ยนัเรียงรายกวา่สามรอ้ยตน้น้ัน เสาที่ใคร ๆ ก็
ตอ้งไปด ู คือ  เสารปูดวงตา  เขาวา่นํา้ตาจากดวงตาเหลา่น้ันเพ่ือเหลา่ทาสนับรอ้ยที่ตายในการก่อสรา้ง  
และเสาอีก 2 ตน้ที่ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาที่มีฐานเป็นหวัของเมดซูากลบัหวั  และเสาหวัเมดซูา
ตะแคงขวา อโุมงคเ์ก็บนํา้นีถู้กลืมไปนานหลายศตวรรษ  และมาพบโดยบงัเอิญโดย Peter Gylius ชาว
ฝรัง่เศส ในปี 1545 ขณะที่เขาทํางานวิจยัไบแซนไทนโ์บราณในเมือง  แตก่วา่จะจดัการและเปิดใหเ้ขา้
ชมไดก็้เม่ือปี 1987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลาดแกรนดบ์าซา่ร ์ Grand Bazaar ตลาด
เกา่แกอ่ายุกวา่หา้รอ้ยปีแห่งอิสตนับูล  แกรนด ์
บารซ์ารถ์ูกสรา้งขึน้ต ัง้แตปี่ค.ศ. 1455 มีอายุ
ประมาณกวา่ 500 ปี มีความโดดเดน่ทาง
สถาปัตยกรรม และความกวา้งใหญ่ของตลาด ซึง่มี
รา้นคา้กวา่  4,000 รา้น มีถนน 65 เสน้ เป็น
แหลง่ชอ็ปป้ิงที่เงินสะพดัมากๆ  จึงไม่น่าแปลกใจที่
ตลาดแห่งนีจ้ะเป็นแหลง่เศรษฐกิจที่สาํคญั  และเป็น
แลนดม์ารค์จดุศนูยก์ลางแห่งกรงุอิสตนับูลเหตผุล
หน่ึงอาจเป็นเพราะประเทศตรุกีตัง้อยู่ระหวา่งทวีปยโุรปและทวีปเอเชยี  ทําใหมี้นักท่องเที่ยวหลัง่ไหลกนั
เขา้มาจากทัง้สองฝ่ัง  บวกกบัความหลากหลายของสินคา้ที่มีใหเ้ลือกสรรมากมายดว้ยลกัษณะเฉพาะ
ของสินคา้ และความเป็นตลาดที่ยงัคงเก๋า  โดยเปิดใหบ้ริการทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์ ตัง้แตเ่วลา 9 
โมงจนถึงหน่ึงทุ่ม…จนถึงเวลานัดหมาย 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภคัตาคาร  
20.00 น. นําท่าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 9_  
 

กรุงเทพมหานคร 

01.35 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 64 
14.15 น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-8f85_PQAhVGKo8KHfoTDBsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seeworldleisure.com%2Ftravel_information_detail.php%3Finfordet%3D44&usg=AFQjCNEWT-pn4Hch53JTc7oXDHgotI6cmg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-8f85_PQAhVGKo8KHfoTDBsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seeworldleisure.com%2Ftravel_information_detail.php%3Finfordet%3D44&usg=AFQjCNEWT-pn4Hch53JTc7oXDHgotI6cmg
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1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทาํการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ

สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยว ไดต้ามรายการ  
อตัราคา่บริการ : โปรแกรม SCENIC TURKEY –TROY9D เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็ก 
*ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 20-25   ทา่น  ตามที่ไดต้กลงกบัทางบริษทัฯ 

**ราคาอาจมีการปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงท่ี  
สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) ** 

หมายเหต ุ
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 
เง่ือนไขการจองทวัร ์ โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 
การชาํระเงิน งวดท่ี1: สํารองท่ีนั่งมดัจําท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดท่ี2: ชาํระส่วนท่ีเหลือท ัง้หมด    ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ :  อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินหรือแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษทัฯ  ทราบถึงการโอนเงินของ
ท่านทางโทรศพัทจ์กัเป็นพระคณุยิ่ง ..ราคาดงักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภยัในความ
ไม่สะดวก 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเที่ยว สายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน(์นํา้หนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 
20 กิโลกรมั/ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีนํา้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี  
 โรงแรม ที่พกั พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์ อาหารตามที่ระบใุนรายการตามรายการที่ระบุ 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบุ 
 คา่รถโคช้ แอร ์ ในการนําเที่ยวตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุติัเหต ุ1,000,000 บาท ( สาํหรบัอาย ุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  

2-3 ท่าน 
พกัหอ้งเดีย่ว 

จา่ยเพิ่ม 

5-13 เมษายน 2561 

49,900.- 6,000.- 6-14 เมษายน 2561 

14-22เมษายน 2561  
ชัน้ธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัรเ์ร่ิมตน้ท่ีท่านละ  90,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านัน้) 
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 คา่นํา้ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / นํา้ด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด /ทา่น 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ  (คิดเป็น 9 วนั รวมเทา่กบั 45 USD) 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เครื่องด่ืมมินิบาร ์ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์  ขึน้อยูก่บัการบริการ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  
 คา่นํา้หนักเกินพิกดั 20 กิโลกรมั ตอ่ทา่น 
 ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบริการ 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

ท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ  
 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
*ตอ้งจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั สาํหรบัชว่งวนัหยุดเทศกาล 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนํา
ใหนั้กท่องเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเที่ยวมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได ้
กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
กรณียกเลิกทวัร ์ โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
หมายเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง  ในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทางตํา่กวา่ 20 ท่าน  โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บินการนัดหยุดงานการประทว้งภยัธรรมชาติ การก่อจลาจลอบุติัเหต ุ ปัญหาการจราจรฯลฯทัง้นีจ้ะคาํนึงและรกัษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกรอ้งเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรือ แจง้ให ้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมืองและไม่คืนเงินคา่ทวัรที์่ท่าน
ชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี
เขา้เมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทางกบัคณะบริษทัฯสงวนสิทธิที์่จะไม่รบัผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

 
ต ัว๋เครือ่งบิน 
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 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบัหากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนดซึง่ทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงไดแ้ละในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน(ในกรณีที่ต ั๋วเครือ่งบินสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนั
วา่ทวัรน้ั์นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร ์
น้ันยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่  Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง

Triple Room ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั
ซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิตํา่ เครือ่งปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ  Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เครือ่งบิน 
 กรณุางดนําของมีคมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครือ่งบินเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัขึน้บนเครือ่งบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลช ัน่นํา้หอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง้โดยจะอนุญาตใหถื้อขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน  10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพรอ้มที่จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึน้เครือ่งได ้
และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

   

ปัจจุบนัสําหรบัผูถื้อ passport ไทยไม่ตอ้งทําวีซา่
สําหรบัเขา้ตุรกีแลว้คะ 


