
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,900.- 



 

ความสุขที�คุณจะไดร้บัในทรปินี�  
 การเดินทางโดยเครื่องบนิ ดวยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน (TK) ที่จะพาคณุบินตรงสูประเทศตุรกีอยาง

ปลอดภัย และไมเหนื่อยคุมแกการเดนิทางและเสนทางทองเทีย่ว 

 รายการตุรกีของเรา รวมความมหัศจรรยแหงตรุกแีละเมืองใหญ อิสตันบลูเชื่อวาเปนอญัมณแีหงโลก 2 ทวีป 
ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป ทวปียโุรป ฝงของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝงอนาโตเลีย การไดไปเยอืนเหมอืนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง 2 อารยธรรมที่มคีุณคา ดั่งอญัมณีของโลก  

 เขาชมแหลงทองเที่ยวสําคัญ และชมมรดกโลกอกีหลายแหงตามรายการ  

 มรดกโลกของประเทศตุรกี 

 คัปปาโดเกยี 1 ใน 100 สถานทีส่วยที่สดุในโลก 

 ปามคุคาเล 1 ใน ปรากฏการณมหัศจรรยของธรรมชาต ิ

 ชองปงตลาดแกรนดพาซาและตลาดสไบส  

 ชมโชวระบาํหนาทองอนัเลื่องชื่อ+พรอมอาคารค่าํมือ้พิเศษ+เครื่องดื่ม+ที่เมืองคัปปาโดเจีย  

 นี่คือตัวอยางของโปรแกรมทัวรบางสวนเทานั้น เพราะเมือไปถึงทีตุ่รกีทานยงัจะไดพบกบัสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ 
อีกมากมาย พรอมใหคณุไปเกบ็ภาพความประทับใจไมรูลืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเดินทาง 

วนัที� 1_  

 

พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ-กรุงอสิตนับูล  (ประเทศตุรก)ี 

17.00 น. พบกนัที� เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S ประต9ู สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที�บรษิทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึ �นเคร ื�อง...ท่านสามารถ

สะสมไมลใ์นกลุม่พนัธมติรสตารอ์ะลอินัซ ์(Star Alliance) *กรณุาตรวจสอบจาํนวนไมลท์ี�จะไดร้บั* 

(ROP สะสมไมลไ์ด ้50%)  

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูลโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ที�ยวบนิที� TK065 (บนิตรง) 

สายการบนิฯมบีรกิารอาหาร2รอบคอือาหารคํ�าและ เคร ื�องดื�มบรกิารบนเคร ื�องตลอดการเดนิทาง  

(บนิตรงสูป่ระเทศตุรก.ี..ใชเ้วลาบนิ 9 ชม.) 
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(ประเทศตุรก)ี กรุงอสิตนับูล -  เมอืงชานคัคาเล่ 

04.00 น.  ถงึสนามบนิอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล  (Istanbul)  (เวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร(เวลาประเทศตุรกชีา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.)  

07.30 น. หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�ศุลกากรแลว้ …ใหท้่านไดป้ฏบิตัภิาระกจิส่วนตวั

กอ่นพาท่านสูภ่ตัตาคารเพื�อรบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  

นําท่านชม เมอืง “เมอืงอสิตนับูล(Istanbul) เป็นเมอืงที�มปีระชากรมากที�สุดในประเทศตุรก ีต ั�งอยู่

บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั 

ซ ึ�งทําใหอ้ิสตนับูลเป็นเมือง

สาํคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 

ที�ต ั�งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝั� ง Thrace ของบอส

ฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั� งอ

นาโตเลยี) 

นําท่านชม สุเหร่าสีนํ� า

เงิน  Blue Mosque ที�มา

ของชื�อสุเหร่าสีนํ�าเงินเป็น

เพราะเขาใชก้ระเบื �องสีนํ�า

เงนิในการตกแต่งภายใน ซ ึ�ง

ทําเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นช ั�น ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอ

ประกาศเชญิชวนเมื�อถงึเวลาที�จะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสเุหรา่ที�นครเมกกะ 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace  สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที� 2 หรอื 

เมหเ์มตผูพ้ชิติ ภายหลงัที�ทรงตกีรงุคอนสแตนตโินเปิล หรอื อสิตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราช

ประสงคท์ี�จะใหเ้มืองนี�เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จงึโปรดใหม้ีการสรา้งพระราชวงันี�ขึ �น

เป็นที�ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึนี�มีอาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กินเนื�อที�เกือบ 700,000 

ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสูงตามแนวฝั�งทะเลมารม์ารา่ ซ ึ�งภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิี�ใชเ้ก็บมหาสมบตัอินัลํ �าคา่ อาทเิชน่ เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต 

เคร ื�องลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเคร ื�องทรงของสลุตา่นในแตล่ะยุคสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นํ าท่ าน เข ้าช ม  โบ ส ถ ์เซ น ต ์โซ เฟี ย 

Mosque of Hagia Sophia เป็นศิลปะ

แบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 

ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้ง

ขึ �นสมัยจัก รพ รรดิคอนสแตนติน  ของ

จกัรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิต ์

แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมัน เข ้ามา

ปกครองจงึได ้เปลี�ยนโบสถด์งักล่าวมาเป็น

มสัยิด แต่ไดเ้ปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ 

หลงัจากที�เป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของ

ศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเที�ยวเขา้ชมความงามและ

ความยิ�งใหญ่ ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองที�สมบูรณบ์่งบอกถงึความศรทัธา

อนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิที�มตีอ่ครสิตศ์าสนา 

นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ

สรา้งขึ �นในสมยัจกัรพรรด ิเซปตมิิอุส เซเวรุส เพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกจิกรรมต่างๆ

ของชาวเมืองต่อมาในสมยัของจกัรพรรด ิเซปตมิิอุส เซเวรุส เพื�อใชเ้ป็นที�จดั

แสดงกจิกรรมต่าง ๆ ของชาวเมืองต่อมาในสมยัของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ 

ฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ �น ตรงกลางเป็นที�ต ั�งแสดงประตมิากรรม

ต่าง ๆ ซ ึ�งส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที�แห่งนี�ใชเ้ป็นที�จดังานพิธ ีแต่

ในปัจจบุนัเหลอืเพยีงพื �นที�ลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะหเ์มต ซ ึ�งเป็นที�ต ั�งของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอื 

เสาที�สรา้งในอยีิปต ์เพื�อถวายแก่ฟาโรหต์ุตโมซสิที� 3 ถูกนํากลบัมาไวท้ี�อสิตนับูล เสาตน้ที�สอง คอื 

เสางู และเสาตน้ที�สาม คอื เสาคอนสแตนตนิที� 7 

13.00 น. รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พื �นเมอืง) 

14.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่(Canakkale)(อิสต ันบูล-ชานัคคาเล่ 363กม.

ประมาณ 4-5 ชม.)ตั�งอยู่รมิทะเลมารม์ารา่และติดกบั

ทะเลอเีจยีน ซ ึ�งมีช ื�อเสยีงในดา้นการท่องเที�ยว เพราะว่ามี

ซากโบราณสถานที�ถูกสรา้งขึ �นในสมยัโรมนัหลายแห่ง   

ห่างจากอสิตนับูล ดว้ยการเดนิทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 

ช ั�วโมง ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทัศน์ที�

สวยงามของขนุเขาสลบักบัรถวิ�งชายทะเล ผ่านบา้นเรอืน

ของบรรดาเหล่าเศรษฐ ีปศุสตัว ์แปลงการเกษตร....เมือง

ถึงท่าเรอื ณ เมืองอีเซยีบัทแลว้นั� งเรอืเฟอรร์ ี�ขา้มฟาก

ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara ชมทวิทศันท์ั�งสองขา้งและพระอาทติยต์ก ณ ทะเลอเีจยีน และขึ �น

ฝั�งที� เมอืงชานัคคาเล่ มชี ื�อเดมิวา่ BOGAZI หรอื HELLESPONT มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นที�

แคบที�สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร ตั�งอยู่บนจุดแคบที�สุดของชอ่งแคบดารด์าแนล บนฝั� งของ 2 ทะเลคือ 

มารม์าราและอเีจี �ยน ทศิใตข้องเมืองเป็นที�ต ั�งของกรุงทรอย นําท่านขา้มฟากสู่เมอืงชานัคคาเล่ 

Canakkale (ใชเ้วลานั�งเรอื ประมาณ 45 นาท)ี  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Kolin Hotel, Canakale /ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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เมอืงชานคัคาเล่ - มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย – เมอืงเพอรก์ามมั- วหิารอะโครโป

ลสิ –เมอืงคูซาดาซ ึ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่เมอืงทรอย (Troy) ชมเมอืง ทรอย ที�มีช ื�อเสยีงมาแต่ในอดตีที�ถูกสรา้ง ขึ �นมา

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ซ ึ�งในอดีตผูค้นส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที�แต่งขึ �นมาและนํามาสรา้งเป็น

ภาพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที�19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณที�เป็นเมอืงทรอยในอดตี นําท่าน

ไปชมความสวยงามของมา้ไม ้ที�เป็นตน้แบบ ซ ึ�งถูกนํามาใชใ้นการทําสงครามและเหลอืไวเ้มื�อปี 1,000-

700 กอ่นครสิตกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตํานานกรุงทรอย Troy " สงครามเมอืงทรอย และกลยุทธม์า้ไมบ้นัลอืโลก"ชม มา้ไมแ้ห่ง

กรุงทรอย Wooden Horse of Troy มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย สรา้งขึ �น เพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวจากทั�ว

โลกที�หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย“มา้ไมเ้มอืงทรอย” สงครามกรุง

ทรอย หรอือาจรูจ้กักนัในชื�อ สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที�สําคญัตํานานของกรกีและเป็นสงคราม

ระหว่างกองทพัของชาวกรกีและกรุงทรอย หลงัจากที�ปารสีแห่งทอยไดล้กัพาตวัเฮเลนซึ�งเป็นภรรยาของ

เมนนิลอิสักษตัรยิข์องสปารต์าในขณะนั�น สงครามเมอืงทรอยถูกเลา่ผ่านงานเขยีนที�สําคญัสองเร ื�องของ

กรกีคอือเีลยีดและโอดสิซยี ์โดยอเีลยีดเล่าเร ื�องราวตั�งแต่ปีที�สบิจนถงึสิ �นสุดสงคราม ส่วนโอดสิซยีเ์ล่า

เร ื�องราวหลงัจากสงครามจบสิ �นหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสบิปีกองทพักรกีก็ไดค้ดิแผนการที�จะตกีรุง

ทรอยโดยการสรา้งมา้ไมจ้ําลองขนาดยกัษท์ี�เรยีกว่ามา้ไมเ้มอืงทรอยโดยทหารกรกีไดเ้ขา้ไปซอ่นตวัอยู่

ในมา้โทรจนั แลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณว์่าชาวกรกียอม

แพส้งคราม และไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอยชาวทรอยเมื�อเห็นมา้โทรจนั ก็ต่างยนิดวี่ากองทพั

กรกีไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ทําการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่ เมื�อ

ชาวทรอยนอนหลบักนัหมดทหารกรกีที�ซอ่นตวัอยู่ ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แลว้ทําการเปิดประตูเมอืงให ้

กองทพักรกีเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนที�จะทําการเผาเมืองทรอยทิ �ง ซ ึ�งเป็น

สาเหตุใหเ้หล่าเทพไม่พอใจและทําการกลั�นแกลง้ไม่ใหช้าวกรกีไดก้ลบับา้นเมอืงอย่างปลอดภยั ซ ึ�งเป็น

เร ื�องราวที�เลา่อยู่ในโอดสิซยี ์

....... นําท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum)(ระยะทาง191กม.ประมาณ2-3 

ชม.) ตั�งอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยี ซ ึ�งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที�มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ

ในราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลของราชวงศแ์อทตาลดิ ซ ึ�งในปัจจุบนันี�มีเมืองเบอรก์ามาตั�งอยู่ใกล ้

กบับรเิวณนี�  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

13.00 น. นําท่านนั�งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครที�ชนัที�สุดในโลกซึ�งจุผูช้มไดถ้งึ10,000 คน 

ชมซากโบราณสถานที�ยงัคงความสวยงามของอะโครโปลสิ (Acropolis) ที�ถูกสรา้งขึ �นในสมยัที�พวก



 

กรกีเขา้มาปกครองที�บรเิวณนั�นและมีความเจรญิรุง่เรอืงที�เมืองเพอรก์ามมัและถดัไปในจะเป็นบรเิวณ 

วหิารเทพเจา้ซสุ หรอื เซอสุ ต ั�งอยู่ซ ึ�งรปูปั�นเทพเจา้ซสุแห่งนี�ปัจจุบนันี�เหลอืแตส่่วนฐานเท่านั�น แท่นบูชา

ถูกนําไปเก็บในพพิธิภณัฑแ์ปรก์ามนัที�กรงุเบอรล์นิในศตวรรษที� 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เมอืงคูซาดาซ ึแปลว่า “เกาะนก” ตั�งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรก ีตดิกบัชายฝั�งทะเลอเีจยีน เป็น

ท่าเรอืสาํคญั เรอืที�ลอ่งทะเลอเีจยีนจอดที�คูซาดาซเึพื�อใหนั้กท่องเที�ยวไปเที�ยวเมอืงเอเฟซสุ นอกจากนี� 

ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกฬีาทางนํ�าที�นิยมแพรห่ลาย ทั�งยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งขึ �นช ื�ออกีดว้ย…

จากนั�นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั  Le Bleu Hotel   /ระดบั 5 ดาว (Kusadasi)  หรอืเทยีบเท่า 
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เมอืงคูซาดาซ ึ- บา้นพระแม่มาร ี–เมอืงเอฟฟิซสุ- เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ - 

เมอืงปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น.  ท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแม่มาร(ีHouse Of The Virgin Mary) เล่ากนัว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิ

ซสุกบันักบุญจอหน์ในปีค.ศ.37และ48และสิ �นพระชนมล์งที�นี�ปัจจุบนัที�นี�ถูกเปลี�ยนเป็นโรงสวด ภายใน

มีรูปบูชาที�เล่าลอืกนัว่ามีอํานาจในการรกัษาโรคได ้พวกชาวกรกีออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัที�โรง

สวดในวนัที� 15 สิงหาคม เพื�อฉลองเทศกาลพระแม่มารเีสด็จสู่สวรรค ์สํานักวาติกนัถือว่าที�นี� เป็น

อารามแห่งหนึ�ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชมศูนยผ์ลติเสื �อหนังคุณภาพสูง ซ ึ�งตุรกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�มคีุณภาพที�สุด อกีทั�งยงั

ผลติเสื �อหนังส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลอืก

ซื �อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 



 

จากนั�น   นําท่าน ชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที�มีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี

ที�สุดเมืองหนึ�ง เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซ ึ�งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึ �น

ที�นี�เมื�อประมาณ 1,000 ปีก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์

เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ �นเป็นเมืองหลวง

ต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

สิ�งก่อสรา้งเมื�อ สมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 

คน ซ ึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี� เชน่ คอนเสริต์ของฮูลโิอ องิเกลเซยีส นําท่านชมหอ้งอาบนํ�า

แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�ยงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี� ชม

บา้นเศรษฐใีนสมยัก่อนที�ประดบั ตกแต่งดว้ยกระเบื �องหลากสปีูพื �นอย่างสวยงาม หอ้งสมุดโบราณที�มี

วิธกีารเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที�มีความ

ออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

14.30 น.  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (คูซาดาซ-ึ ปามุคคาเล่ 198 กม.ประมาณ 

2-3 ชม.) “ปามุคคาเล”่ ถอืเป็นความมหศัจรรยพ์นัลกึของธรรมชาตอิย่างหนึ�ง ซ ึ�งเกดิจากธารนํ�าแร่

รอ้นที�ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายงับรเิวณนี�เป็นช ั�วนาตาปีนับพันปี นํ�าแรร่อ้นสายนี�มี

ส่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รอืแรเ่กลอืชนิดหนึ�งที�ผมเห็นแลว้ก็อดนึกถงึดนิสอพองในบา้นเรา

ไม่ได ้นํ�าแรท่ี�นี�มอีุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส เมื�อนํ�าแรเ่ย็นตวัลงไดต้กผลกึเป็นสขีาวโพลน

ปกคลุมเขาทั�งลกูเมื�อมองไกลๆหลายคนที�ไม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขาหมิะ.....เมอืงที�มนํี�าพุเกลอื

แรร่อ้นไหลทะลขุึ �นมาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกี กอ่นที�จะไหลลงสูห่นา้ผา 

ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแรร่อ้นนี�ไดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นช ั�นๆ หลายช ั�น และ

ผลจาการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาวซึ�งมคีวาม

งดงามมาก 

16.30 น. นําท่านเดินทางถึงเมืองปามุคคาเล่  นําท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle  มหศัจรรย ์

ปราสาทปุยฝ้ายแห่งตุรกเีมอืงแห่งนํ�าพุเกลอืแรร่อ้น ที�ซ ึ�งในอดตีกาลชาวโรมนัเช ื�อวา่นํ�าพุรอ้นดงักล่าว

สามารถรกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมืองโบราณ “ฮรีาโพลสี”(Hierapolis) ตามตํานานกล่าวว่าสรา้ง

ขึ �นในราว190 ปีก่อนครสิกาลใกล ้ๆ กบัธารนํ�าแรท่ี�เป็นตน้ธารแห่งปามุคคาเล่ โดยพระเจา้ Eumenes 

ที� 2 ในชว่งศตวรรษที� 2-3 เมอืงฮรีาโพลสีเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสุด ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษที� 7 จาก

การโจมตขีองอาหรบั..อสิระใหท้่านลงแชง่เทา้ หรอื ถ่ายรปูตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย...จากนั�น

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที�พกัโรงแรม 

 

 

 

 

 



 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Pam Thermal Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Pamukkale )หรอืเทยีบเท่า 
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เมอืงปามุคคาเล่ – เมอืงคอนย่า - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - เมอืงคปัปาโดเกยี 

- ระบําหน้าทอ้ง Belly Dance 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

07.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า(Konya)  (ปามุคคาเล-่คอนย่า 399 กม.ประมาณ4-5 ชม.)   

เมืองคอนย่าซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ซ ึ�งเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุกหีรอืที�ยุคนั�นเรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอู่นํ�าของประเทศ รวมทั�ง

ยงัเป็นศูนยก์ลางที�สําคญัของภูมิภาคแถบนี�อกีดว้ยท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพที�งดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝั�งทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

13.30 น.  นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

(Mevlana Museum) หรอืสาํนักลมวน เร ิ�ม

กอ่ตั�งขึ �นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ

ลาเลดดนิ รูบ ีซ ึ�งเช ื�อกนัว่าชายคนนี�เป็นผูว้เิศษ

ของศาสนาอสิลามหรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวน

คนที�นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี�ยนมานับถอื

ศาสนาอสิลามโดยมพีื �นฐานอยู่บนความสมัพนัธ ์

ที�ดรีะหวา่งกนั กอ่ตั�ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ

รมูี�ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามสว่นหนึ�งของ พพิธิภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ี

Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบั

ประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตาซึ�งหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสาํหรบั

ผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย จากนั�นเดนิทางตอ่ ระหว่างทางนําท่านชม 

“คาราวานสไลน”์ (Caravansarai) ที�พกัแรมระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนัออก

เดนิทางตอ่สู่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia)(คอนย่า-คปัปาโดเกยี 235 กม.ประมาณ2-3 

ชม.)ซึ�งองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและ

ทศันียภาพที�สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า พรอ้ม ชม การแสดงระบําหน้าทอ้ง Belly Dance อนัเลื�องช ื�อ 
@ Evranos Restaurant  (Main  Course  chicken Or Fish Or Beef) พรอ้ม ชม การแสดงระบําหน้า

ทอ้ง สุดเซก็ซี� อนัเลื�องชื�อ สสีนัยามราตร ี"Belly Dance เคา้ว่ากนัว่ามาเทื�ยวตุรกหีากไม่ไดด้นิเนอรดู์

โชวร์ะบําหน้าทอ้งของสาวเตอรก์ชิ แสดงว่ายงัมาไม่ถงึตุรก ี การแสดงระบําหน้าทอ้งถอืว่าเป็นอกีหนึ�ง

ไฮไลทข์องการมาเที�ยวตรุก ี

พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 
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เมืองคปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่- นครใตด้ินไคมคัลี - 

โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ -โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - บา้นพกัของ

มนุษยถ์ํ �าพื �นเมอืง Local Cave House 

05.00 น. Option ทวัรน์ั�งบอลลูน ค่าขึ �นบอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรฐั 

ท่านที�สนใจนั�งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี � (ทวัรน์ั�งบอลลูนนี�ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร)์ เจา้หน้าที�

บรษิทับอลลูน รอรบัท่าน เพื�อเปิดประสบการณใ์หม่ที�ไม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความงดงามของเมอืง

คาปาโดเจยี ที�เป็นลกัษณะของถํ �าที�เกดิจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี ใชเ้วลาอยู่บน

บอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนั�น ท่านจะไดใ้บประกาศนียบตัรที�รอมอบใหก้บัทุกท่านโดยกปัตนั

ของท่านพรอ้มดื�มแชมเปญรว่มกนั ซ ึ�งการนั�งบอลลูนที�ตดิอนัดบัของโลกที�ท่านไม่ควรพลาด..กรุณา

จองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่

สาํหรบัประกนัภยัที�ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึ �นบอลลูน และเครื�องรอ่นทุกประเภท ดงันั�นการ

เลอืกซื �อ Optional Tour ขึ �นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน…. (สาํหรบัท่านที�ไม่ไดซ้ ื �อ ทวัรข์ึ �นบอลลูน อสิระ

พกัผ่อนที�โรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00  น.  นําท่านเยี�ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซ ึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต ์

ในชว่งปี ค.ศ. 9 ซ ึ�งเป็นความคดิของชาวครสิต ์

ที�ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถํ �าเป็น

จํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธอิื�นที�ไม่เห็น

ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ก่อนที�ศาสนาครสิตจ์ะ

เผยแพรใ่นคปัปาโดเกยี ผูค้นแถบนี�นับถือเทพ

เจา้กรกี-โรมนั จนเมื�อประมาณกลางครสิตส์ต

วรรษที�  1 เซนต  ์ ปอล เดินทางมาเผยแผ่

ศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยี แต่ดเูหมอืนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคนั�นจะไม่ใหก้ารยอมรบั ทําใหผู้นั้บ

ถอืศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยีตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนัดว้ยการเจาะถํ �าขดุพื �นลงไปเป็น

อุโมงค ์เกดิเป็นเมืองใตด้นิขึ �นมาและไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอเรเม่ทําใหเ้ป็นโบสถถ์ํ �าจํานวนมาก กระทั�ง

ในครสิตศ์ตวรรษที� 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาครสิตส์ําหรบัโบสถถ์ํ �าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามี



 

มากถึง 365 หลงัดว้ยกนั(สรา้งตามตามจํานวนวนัใน1ปี)แต่ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่านั�น 

นําท่านชมเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 

และ โบสถแ์อปเปิ�ล Apple Church จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิชมถํ �าหนิรูปทรงแปลกตา บางถํ �าเคย

เป็นโบสถแ์ละสถานที�ทางศาสนาครสิต ์ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ..จนถงึเวลา

นัดหมาย  

พิเศษ!! เข้าชม บา้นพกัของมนุษยถ์ํ �าพื �นเมือง Local Cave House ของชาวพื �นเมือง 

Cappadocia พรอ้มดื�มชา กาแฟ เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรก ีเมื�อมีผูม้าเยี�ยมเยียนก็จะ

มอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื�อแสดงถงึนํ�าใจและมติรภาพระหวา่งเพื�อนใหม่ จากนั�นอสิระ

ใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพื �นเมอืงที�มผูีค้นอาศยัอยู่จรงิๆ 

จากนั�น ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อสิระกบัการเลือกซื �อสนิคา้และของที�

ระลกึไดต้ามอธัยาศยั  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

13.30 น. นําท่านเมอืง ชมเมอืงคปัปาโดเกยีขึ �นชมดนิแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึ�งเกดิจากลาวา

ภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลมุพื �นที� เมื�อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรที�กอ่ใหเ้กดิการแปร

สภาพเป็นหุบเขา รอ่งลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที�งดงาม …นําท่านเก็บภาพความ

สวยงาม ของเมอืงคปัปาโดเกยี เชน่ ชม Camel  Rock /ชม Mushrooms view  

ชม Hunting Village /ชม Uchisar  

 

นําท่านชมนครใตด้ินไคมคัลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะ

พื �นดินลึกลงไป 

10 กว่าช ั�น เพื�อ

ใชเ้ป็นที�หลบภัย

จากข ้าศึกศัตร ู 

นครใตด้ินไคมัค

ลีมีช ั�นล่างที�ลึก

ที� สุ ด ลึ ก ถึ ง  85 

เมตร เมืองใตด้ิน

แ ห่ ง นี� มี ค ร บ

เคร ื�องทุกอย่างทั�ง

หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน พรอ้มทั�งยงัมี

ระบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพฯลฯ….จากนั�นนําท่านกลบัสู่



 

โรงแรมที�พกั อิสระตามอธัยาศยัในโรงแรมที�พักในสิ�งอํานวยความสะดวกของโรงแรมหรอืจะหา

ประสบการณใ์หม่ๆ  “ตรุกชิ บาธ” (Turkish bath) หรอืการอาบนํ�าแบบตุรกทีี�มชี ื�อเสยีง เป็นที�ยอมรบั

กนัมานานแลว้วา่การอาบนํ�า และแชนํ่�า นอกจากจะเป็นการชาํระรา่งกายใหส้ะอาดแลว้ นํ�ายงัชว่ยผ่อน

คลายความตงึเครยีด ชว่ยหย่อนกลา้มเนื�อที�ตงึตวั เมื�อยลา้ และชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของเลอืดที�

ผิวหนัง ศาสตรข์องการรกัษาโรคดว้ยนํ�าที�เรยีกกว่า โฮโดรเธอราพี (Hydrotherapy) (ไม่รวมใน

ราคาทวัร)์ 

เขา้ไปเดนิทางเลน่ชวิ ชวิ  

เย็น รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 
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เมอืงคปัปาโดเกยี - กรุงอสิตนับูล– ล่องเรอืบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมา

บาชเช ่-ชอ้ปปิ� งตลาดสไปซ ์ 

07.30  น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

อสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

09.00 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เนฟเฟียร ์ 

11.15 น.               ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดย Turkish Airlines เที�ยวบนิที� TK 2027 

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) หลงัตรวจรบัสําภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําท่าน

สู่ภตัตาคารในเมอืง“อสิตนับูล” เมอืงที�นักท่องเที�ยว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยอืนสกัคร ั�งในชวีติ เมอืงที�ท ั�ว

ทั�งโลกต่างโจษจนัในความสวยงาม เมืองที�ไดร้บัฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดนิ 3 อาณาจกัร เมืองที�ถูกยก

ย่องใหเ้ป็นหนึ�งในเมืองที�ตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้กัคร ั�งก่อนตาย เมืองเอกแห่งศลิปะไบแซนไทน ์เพชรเม็ด

งามแห่งจกัรวรรดอิอตโตมนั และทั�งหมดทั�งมวลนี� คอื เศษเสี �ยวหนึ�งของนิยามเมอืง ๆ นี �...อสิตนับูล 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

นําท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ใหท้่านไดช้มทวิทศันท์ั�ง

สองขา้งที�สวยงามตระการตา “ชอ่งแคบบอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝั�งมคีวามสวยงาม

มาก ชอ่งแคบนี�ทําหนา้ที�เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เช ื�อมระหว่าง ทะเลดําThe Black Sea 

เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ชอ่งแคบบอส 

ฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�สําคญัยิ�ง ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั�งเรยีงราย

อยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี� 

 

 

 

 

 



 

 

นําท่านสู ่ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอื ตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื �อของฝากได ้

ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร ื�องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื�องช ื�อของตุรก ี

อย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอ ซ ึ�งมใีหเ้ลอืกซื �อมากมาย แนะนําวา่ของที�ตลาดสไปซแ์ห่งนี�

ราคาไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์บารซ์าร ์ท่านสามารถเลือกซื �อไดโ้ดยอาจจะมีต่อรองราคา

เล็กนอ้ย..จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสูท่ี�พกั 

 

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ..จากนั�นนําท่านสูท่ี�พกั 

พกั Ramada Plaza  Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Istanbul ) หรอืเทยีบเท่า 
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ก รุ งอิ ส ต ัน บู ล  –อุ โม ง ค ์เก็ บ นํ� า เย เร บ า ต ัน  - ท ัก ซิ ม  ส แ ค ว ร ”์-

กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น. นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความเจรญิอย่างสูงสุดทั�งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดอิอตโตมนั ซ ึ�งไดแ้ผ่ขยายอํานาจ

ออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนี�สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมอซทิในปีค.ศ.1843 ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ทั�งสิ �น 12 ปี เพราะความที�สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั�งไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันั�นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 

วฒันธรรม การดํารงชวีติตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั�งสิ �น พระราชวงัแห่งนี�

ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี�ยนชื�อบลัยนั เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที�

ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั

ซ ึ�งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของช่องแคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 

บนัไดลูกกรงแกว้เจยีระไนและโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตนั ซ ึ�งแขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรง

ใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย (อาหารไทย) 

จากนั�น นําท่านชม “อุโมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici)”อศัจรรย ์ความยิ�งใหญ่ของ

สิ�งก่อสรา้งของชาวโรมนัในอดตี สรา้งขึ �นในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียนแห่งไบแซนไทน ์ในศตวรรษที� 

6 เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสําหรบัใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที�กรงุอสิตนับูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง จุนํ�า

ไดท้ ั�งหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร เสาส่วนใหญ่เป็นแบบไอออนิกและแบบคอรนิเทยีน ท่ามกลางแสง

สลวั ที�นี�ดูขมึขลงั น่าทึ�งในแนวคดิและการก่อสรา้ง เสาคํ �ายนัเรยีงรายกว่าสามรอ้ยตน้นั�น เสาที�ใคร ๆ 

ก็ตอ้งไปดู คือ เสารูปดวงตา เขาว่านํ�าตาจากดวงตาเหล่านั�นเพื�อเหล่าทาสนับรอ้ยที�ตายในการ

กอ่สรา้ง และเสาอกี 2 ตน้ที�ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาที�มฐีานเป็นหวัของเมดูซากลบัหวั และเสาหวัเม

ดซูาตะแคงขวา อุโมงคเ์ก็บนํ�านี�ถูกลมืไปนานหลายศตวรรษ และมาพบโดยบงัเอญิโดย Peter Gylius 



 

ชาวฝร ั�งเศส ในปี 1545 ขณะที�เขาทํางานวจิยัไบแซนไทนโ์บราณในเมอืง แต่กว่าจะจดัการและเปิดให ้

เขา้ชมไดก็้เมื�อปี 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเยือน“ย่านทกัซมิ สแควร”์ (Taksim Square) ในมหานครอิสตนับูล  ย่านที�ไม่เคย

หลบัใหลเป็นย่านที�เป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเที�ยวทั�วโลก มีชอ็ปปิ�ง สตรที ที�รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้

ทั�งแบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์นิเตอรม์ากมาย แถมยงัมีบูติกโฮเต็ลอพิๆ และบารเ์ก๋ๆ ใหคุ้ณไดนั้� ง

บรหิารสายตา และโปรยเสน่หก์บัหนุ่มตรุกไีดอ้ย่างช ื�นมื�น……จนถงึเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. นําท่าเดนิทางสูส่นามบนิ เพื�อเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

อสิระรบัประทานอาหารเย็นเพื�อสะดวกในการเชคอนิ  

20.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที�ยวบนิที� TK 64 

วนัที� 9_  

 

กรุงเทพมหานคร 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

ปัจจุบนัสาํหรบัผูถ้อื passport ไทยไม่ตอ้งทําวซีา่สําหรบัเขา้ตุรกแีลว้คะ 
 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 



 

บรษิทัอาจทาํการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทั�งนี� ขึ �นอยู่

กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ

สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื�อนการเดนิทาง 
2. หรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที�ยว ไดต้ามรายการ  

อตัราค่าบรกิาร : โปรแกรม SCENIC TURKEY –TROY9D เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมช ั�น จงึ

ไม่มรีาคาสาํหรบัเดก็และไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ �น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรบัขึ �นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที� 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทางตํ�ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่านละ 2,000 บาท  
เงื�อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 

การชาํระเงิน งวดที�1: สํารองที�นั�งมดัจําท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที�2: ชาํระส่วนที�เหลอืท ั�งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

หมายเหตุ : อนึ�งกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินหรอืแจง้ใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงินของท่านทาง

โทรศพัทจ์กัเป็นพระคณุยิ�ง..ราคาดงักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภยัในความไม่สะดวก 

อตัรานี�รวม 

 ค่าตั�วเคร ื�องบนิตั�วเคร ื�องบินไป-กลบั ช ั�นนักท่องเที�ยว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน(์นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 

20 กโิลกรมั/ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํ�ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

 โรงแรม ที�พกั พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามที�ระบุในรายการตามรายการที�ระบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

 คา่รถโคช้ แอร ์ในการนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท ( สาํหรบัอาย ุ70 ปีขึ �นไป คุม้ครอง 50%) 

 คา่นํ�าระหวา่งมื �ออาหารทกุมื �อ / นํ�าดื�มบรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด /ทา่น 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น+คนขบัรถ  (คดิเป็น 9 วนั รวมเทา่กบั 45 USD) 

อตัรานี�ไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เคร ื�องดื�มมนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ ขึ �นอยูก่บัการบรกิาร 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%  

 คา่นํ�าหนักเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั ตอ่ทา่น(นํ�าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

 ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  

2-3 ท่าน 

พกัหอ้งเดี�ยว 

จา่ยเพิ�ม 

21-29 ก.ค./10-18 ส.ค./15-23 ก.ย./27 ต.ค.-4 

พ.ย./10-18 พ.ย./08-16 ธ.ค.61 
46,900.- 6,500.- 

ปีใหม่ 29ธ.ค.61-6ม.ค. 62 49,900.- 6,500.- 

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึ �นไป) บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-25 ทา่น  ตามที�ไดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 



 

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของ

ท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ และการเปลี�ยนแปลง 

*ตอ้งจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั สาํหรบัชว่งวนัหยุดเทศกาล 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หกัเงนิ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดนิทาง 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ ขอแนะนําให ้

นักท่องเที�ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเที�ยวมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั�วกรุป๊ หากออกตั�วแลว้ นักท่องเที�ยวไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด สาํหรบัช ั�นท่องเที�ยว ท่านละ 1 ใบ (นํ�าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึ �นเคร ื�อง Hand Carry (นํ�าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หกัเงนิ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทางตํ�ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่านละ 2,000 บาท  
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวกรณีที�เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัอาทกิารล่าชา้ของสายการบนิการ

นัดหยดุงานการประทว้งภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจลอบุตัเิหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯทั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สดุ 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี�เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที�จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีที�ท่านปฏิเสธหรอืสละสิทธิ � ในการใชบ้รกิารที�ทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อน

เดนิทาง 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ �น หากท่านถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืงและไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระมาแลว้

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื�องจากการกระทาํที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางกบัคณะบรษิทัฯสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบ หากทา่นถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที�ยวใชห้นังสอืเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลอืดหม ู

ต ั�วเครื�องบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนดซึ�งทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน

กรณีที�ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบรษิัทไดอ้อกตั�วเคร ื�องบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบิน

เทา่นั�น(ในกรณีที�ต ั�วเคร ื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเคร ื�องบินภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคํายนืยนัว่าทวัร ์

นั�นๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์�นยกเลกิบรษิทั

ฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple 

Room ขึ �นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนัซึ�งอาจจะทําให ้

ทา่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร ื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เคร ื�องปรบัอากาศที�มีจะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ �น 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ �ในการ

ปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรณุางดนําของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถอืขึ �นเคร ื�องบนิเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขึ �นบนเคร ื�องบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลช ั�นนํ�าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทาํการตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ั�ง

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ �นเคร ื�องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ �นในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที�เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มที�

จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซื �อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดนิทางเที�ยวบนิจงึสามารถนําขึ �นเคร ื�องไดแ้ละหา้ม

มรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 


