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วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้ง 2-3 ท่าน พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

29 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62 

49,900.- 6,500.- 9-17 ก.พ. 62 

30 ม.ีค.-7 เม.ย. 62 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่่านละ  90,000.- บาท  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านัน้) 
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ความสุขทีคุ่ณจะไดร้บัในทรปินี ้  
การเดินทางโดยเคร่ืองบิน ด้วยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ (TK) ท่ีจะพาคณุบินตรงสู่ประเทศตรุกี
อย่างปลอดภยั และไม่เหน่ือยคุ้มแก่การเดินทางและเส้นทางท่องเท่ียว 
❖ รายการตรุกีของเรา รวมความมหศัจรรยแ์ห่งตุรกีและเมืองใหญ่ อิสตนับูลเช่ือว่าเป็นอญัมณีแห่งโลก 2 

ทวีป ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยโุรป ฝัง่ของบอสฟอรสั และทวีปเอเชีย ฝัง่อนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือน
การอยู่คาบเก่ียวระหว่าง 2 อารยธรรมท่ีมีคณุค่า ดัง่อญัมณีของโลก  

❖ เข้าชมแหล่งท่องเท่ียวส าคญั และชมมรดกโลกอีกหลายแห่งตามรายการ  
❖ มรดกโลกของประเทศตุรกี 
❖ คปัปาโดเกีย 1 ใน 100 สถานท่ีสวยท่ีสดุในโลก 
❖ ปามคุคาเล่ 1 ใน ปรากฏการณ์มหศัจรรยข์องธรรมชาติ 
❖ ช้องป้ิงตลาดแกรนดพ์าซ่าและตลาดสไบส ์ 
❖ ชมโชวร์ะบ าหน้าท้องอนัเล่ืองช่ือ+พร้อมอาคารค า่มื้อพิเศษ+เคร่ืองด่ืม+ท่ีเมืองคปัปาโดเจีย  
❖ น่ีคือตวัอย่างของโปรแกรมทวัรบ์างส่วนเท่านัน้ เพราะเมือไปถึงท่ีตุรกีท่านยงัจะได้พบกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อมให้คณุไปเกบ็ภาพความประทบัใจไม่รู้ลืม 
❖ หากคณุคือ นักเดินทาง ..คณุควรเลือกรายการน้ีแล้วคณุจะไม่ผิดหวงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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รายการเดนิทาง 
วนัที ่1  
 

พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
กรุงเทพฯ-กรุงอสิตนับูล  (ประเทศตุรก)ี 

19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S ประต9ู สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง...ท่านสามารถ
สะสมไมลใ์นกลุม่พนัธมติรสตารอ์ะลอินัซ ์(Star Alliance) *กรณุาตรวจสอบจ านวนไมลท์ีจ่ะไดร้บั* 
(ROP สะสมไมลไ์ด ้50%)  

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูลโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK069 (บนิตรง) 
สายการบนิฯมบีรกิารอาหาร2รอบคอือาหารค า่และ เคร ือ่งดืม่บรกิารบนเคร ือ่งตลอดการเดนิทาง  

(บนิตรงสูป่ระเทศตุรก.ี..ใชเ้วลาบนิ 9 ชม.) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  
 

(ประเทศตุรก)ี กรุงอสิตนับูล - เมอืงชานคัคาเล่ 

06.05 น.  ถงึสนามบนิอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล  (Istanbul)  (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร(เวลาประเทศตุรกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.)  

07.00 น. หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ …ใหท้่านไดป้ฏบิตัภิาระกจิส่วนตวั
กอ่นพาท่านสูภ่ตัตาคารเพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม เมอืง “เมอืงอสิตนับูล(Istanbul) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่
บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซ ึง่ท าใหอ้ิส
ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวใน
โลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง 
Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชยี 
(ฝ่ังอนาโตเลยี)น าท่านชม สุเหรา่สนี ้า
เงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สี
น า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิใน
การตกแต่งภายใน ซ ึง่ท าเป็นลายดอกไม ้
เช่น  ดอกกุ ห ลาบ  คาร เ์น ช ั่น  ทิ วลิป 
เอกลกัษณเ์ด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ 
หอประกาศเชญิชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตอ้ง
ท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับ
สเุหรา่ทีน่ครเมกกะ 
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น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace  สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที ่2 หรอื 
เมหเ์มตผูพ้ชิติ ภายหลงัทีท่รงตกีรงุคอนสแตนตโินเปิล หรอื อสิตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราช
ประสงคท์ีจ่ะใหเ้มืองนีเ้ป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จงึโปรดใหม้ีการสรา้งพระราชวงันีข้ึน้
เป็นที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึนี้มีอาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 
ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา่ ซ ึง่ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้คา่ อาทเิชน่ เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต 
เคร ือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเคร ือ่งทรงของสลุตา่นในแตล่ะยุคสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์
ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดคิอนสแตน
ตนิ ของจกัรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครอง
จงึได ้เปลีย่นโบสถด์งักลา่วมาเป็นมสัยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตใินสมยั เคมาล อะ
ตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอสิลาม
อกีกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบั
โมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อครสิต ์
ศาสนาน าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณสรา้งขึน้ในสมยั

จกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองต่อมาในสมัยของ
จกัรพรรด ิเซปตมิิอุส เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นที่จดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมืองต่อมาในสมยัของ
จกัรพรรดคิอนสแตนตนิ ฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรม
ต่าง ๆ ซ ึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังานพิธ ีแต่
ในปัจจบุนัเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะหเ์มต ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอื 
เสาทีส่รา้งในอยีิปต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรหต์ุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูล เสาตน้ทีส่อง คอื 
เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 

13.00 น. รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พืน้เมอืง) 
14.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่(Canakkale)(อิสต ันบูล-ชานัคคาเล่  363กม.

ประมาณ 4-5 ชม.)ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่และตดิกบัทะเลอเีจยีน ซ ึง่มชี ือ่เสยีงในดา้นการท่องเทีย่ว 
เพราะวา่มซีากโบราณสถานทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัโรมนัหลายแห่ง   ห่างจากอสิตนับูล ดว้ยการเดนิทาง
ทางรถยนตป์ระมาณ 4 ช ัว่โมง ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงามของขนุเขาสลบั
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กบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรอืนของบรรดาเหล่าเศรษฐ ีปศุสตัว ์แปลงการเกษตร....เมอืงถงึท่าเรอื ณ 
เมืองอเีซยีบทัแลว้น่ังเรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara ชมทิวทศันท์ัง้สองขา้ง
และพระอาทิตยต์ก ณ ทะเลอีเจียน และขึน้ฝ่ังที่ เมืองชานัคคาเล่ มีช ือ่เดิมว่า BOGAZI หรอื 
HELLESPONT มีความยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ด
ของชอ่งแคบดารด์าแนล บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื มารม์าราและอเีจีย้น ทศิใตข้องเมอืงเป็นทีต่ ัง้ของกรุง
ทรอย น าท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใชเ้วลานั่ งเรอื ประมาณ 45 
นาท)ี  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Kolin Hotel, Canakale /ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่3_  
 

เมอืงชานคัคาเล่ - มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย – เมอืงเพอรก์ามมั- วหิารอะโครโป
ลสิ –เมอืงคูซาดาซ ึ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทรอย (Troy) ชมเมอืง ทรอย ทีม่ีช ือ่เสยีงมาแต่ในอดตีทีถู่กสรา้ง ขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ซึง่ในอดีตผูค้นส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึน้มาและน ามาสรา้งเป็น
ภาพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที1่9 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตี น าท่าน
ไปชมความสวยงามของมา้ไม ้ทีเ่ป็นตน้แบบ ซึง่ถูกน ามาใชใ้นการท าสงครามและเหลอืไวเ้มือ่ปี 1,000-
700 กอ่นครสิตกาล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ต านานกรุงทรอย Troy  " สงครามเมอืงทรอย และกลยุทธม์า้ไมบ้นัลอืโลก "ชม มา้ไมแ้ห่ง
กรุงทรอย Wooden Horse of Troy มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย สรา้งขึน้ เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่ว
โลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย“มา้ไมเ้มอืงทรอย” สงครามกรุง
ทรอย หรอือาจรูจ้กักนัในชือ่ สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที่ส าคญัต านานของกรกี  และเป็นสงคราม
ระหว่างกองทพัของชาวกรกีและกรุงทรอย หลงัจากทีป่ารสีแห่งทอยไดล้กัพาตวัเฮเลนซึง่เป็นภรรยาของ
เมนนิลอิสักษตัรยิข์องสปารต์าในขณะน้ัน สงครามเมอืงทรอยถูกเลา่ผ่านงานเขยีนทีส่ าคญัสองเร ือ่งของ
กรกีคอือเีลยีดและโอดสิซยี ์โดยอเีลียดเล่าเร ือ่งราวตัง้แต่ปีทีส่บิจนถงึสิน้สุดสงคราม ส่วนโอดสิซยีเ์ล่า
เร ือ่งราวหลงัจากสงครามจบสิน้หลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสบิปีกองทพักรกีก็ไดค้ดิแผนการที่จะตกีรุง
ทรอยโดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษท์ีเ่รยีกว่ามา้ไมเ้มอืงทรอยโดยทหารกรกีไดเ้ขา้ไปซอ่นตวัอยู่
ในมา้โทรจนั แลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณว์่าชาวกรกียอม
แพส้งคราม และไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอยชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนั ก็ต่างยินดวี่ากองทพั
กรกีไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ท าการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่ เมื่อ
ชาวทรอยนอนหลบักนัหมดทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แลว้ท าการเปิดประตูเมอืงให ้
กองทพักรกีเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนที่จะท าการเผาเมืองทรอยทิง้ ซ ึง่เป็น
สาเหตุใหเ้หล่าเทพไม่พอใจและท าการกลั่นแกลง้ไม่ใหช้าวกรกีไดก้ลบับา้นเมอืงอย่างปลอดภยั ซ ึง่เป็น
เร ือ่งราวทีเ่ลา่อยู่ในโอดสิซยี ์

....... น าท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum)(ระยะทาง191กม.ประมาณ2-3 
ชม.) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยี ซ ึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ
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ในราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลของราชวงศแ์อทตาลดิ ซ ึง่ในปัจจุบนันีม้ีเมืองเบอรก์ามาตัง้อยู่ใกล ้
กบับรเิวณนี ้ 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.00 น. น าท่านนั่งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จุผูช้มไดถ้งึ10,000 คน 

ชมซากโบราณสถานทีย่งัคงความสวยงามของอะโครโปลสิ (Acropolis) ทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัทีพ่วก
กรกีเขา้มาปกครองทีบ่รเิวณน้ันและมีความเจรญิรุง่เรอืงทีเ่มืองเพอรก์ามมัและถดัไปในจะเป็นบรเิวณ 
วหิารเทพเจา้ซสุ หรอื เซอสุ ตัง้อยู่ซ ึง่รปูป้ันเทพเจา้ซสุแห่งนีปั้จจุบนันีเ้หลอืแตส่่วนฐานเท่าน้ัน แท่นบูชา
ถูกน าไปเก็บในพพิธิภณัฑแ์ปรก์ามนัทีก่รงุเบอรล์นิในศตวรรษที ่19 

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

เมอืงคูซาดาซ ึแปลว่า “เกาะนก” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรก ีตดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีน เป็น
ท่าเรอืส าคญั เรอืทีล่อ่งทะเลอเีจยีนจอดทีคู่ซาดาซเึพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไปเทีย่วเมอืงเอเฟซสุ นอกจากนี ้
ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกฬีาทางน ้าทีนิ่ยมแพรห่ลาย ทัง้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ช ือ่อกีดว้ย…
จากน้ันเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั  Le Bleu Hotel   /ระดบั 5 ดาว (Kusadasi)  หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่4_  
 

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.37และ48และสิน้พระชนมล์งทีน่ี่ปัจจุบนัทีน่ี่ถูกเปลีย่นเป็นโรงสวด ภายใน
มีรูปบูชาทีเ่ล่าลอืกนัว่ามีอ านาจในการรกัษาโรคได ้พวกชาวกรกีออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัทีโ่รง
สวดในวนัที่ 15 สิงหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารเีสด็จสู่สวรรค ์ส านักวาติกนัถือว่าที่น่ีเป็น
อารามแห่งหน่ึง 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมศูนยผ์ลติเสือ้หนังคุณภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีสุ่ด อกีทัง้ยงั
ผลติเสือ้หนังส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
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จากนัน้   น าท่าน ชมเมืองเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
ทีสุ่ดเมืองหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึน้
ทีน่ี่เมือ่ประมาณ 1,000 ปีก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์
เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึน้เป็นเมืองหลวง
ต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิง่ก่อสรา้งเมื่อ สมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 
คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี ้เชน่ คอนเสริต์ของฮูลโิอ องิเกลเซยีส น าท่านชมหอ้งอาบน ้า
แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้ชม
บา้นเศรษฐใีนสมยัก่อนทีป่ระดบั ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งหลากสปูีพืน้อย่างสวยงาม หอ้งสมุดโบราณทีม่ี
วิธกีารเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความ
ออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
14.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (คูซาดาซ-ึ ปามุคคาเล่ 198 กม.ประมาณ 

2-3 ชม.) “ปามุคคาเล่” ถอืเป็นความมหศัจรรยพ์นัลกึของธรรมชาตอิย่างหน่ึง ซ ึง่เกดิจากธารน า้แร่
รอ้นที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายงับรเิวณนี้เป็นช ัว่นาตาปีนับพันปี น ้าแรร่อ้นสายนี้มี
ส่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รอืแรเ่กลอืชนิดหน่ึงทีผ่มเห็นแลว้ก็อดนึกถงึดนิสอพองในบา้นเรา
ไม่ได ้น ้าแรท่ีน่ี่มอีุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส เมือ่น ้าแรเ่ย็นตวัลงไดต้กผลกึเป็นสขีาวโพลน
ปกคลุมเขาทัง้ลกูเมือ่มองไกลๆหลายคนทีไ่ม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขาหมิะ.....เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอื
แรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกี กอ่นทีจ่ะไหลลงสูห่นา้ผา 
ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน า้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และ
ผลจาการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาวซึง่มคีวาม
งดงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 น. น าท่ านเดินทางถึงเมืองปามุคคาเล่   น าท่านชม

ป ราส าท ปุ ย ฝ้ าย  Cotton Castle  ม หัศ จ รรย ์
ปราสาทปุยฝ้ายแห่งตุรกเีมืองแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้น ทีซ่ ึง่
ในอดีตกาลชาวโรมนัเช ือ่ว่าน ้าพุรอ้นดงักล่าวสามารถ
ร ักษ าโรค ได ้ จึ งได ้ส ร า้ ง เมื อ งโบ ราณ  “ฮีราโพ
ลีส”(Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่าสรา้งขึน้ในราว
190 ปีก่อนครสิกาลใกล ้ๆ กบัธารน ้าแรท่ีเ่ป็นตน้ธารแห่ง
ปามุคคาเล่ โดยพระเจา้ Eumenes ที ่2 ในชว่งศตวรรษ
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ที่ 2-3 เมืองฮีราโพลีสเจรญิรุง่เรอืงถึงขีดสุด ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษที่ 7 จากการโจมตีของ
อาหรบั..อสิระใหท้่านลงแชง่เทา้ หรอื ถ่ายรูปตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย...จากนั้นน าท่านเดนิ
ทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Pam Thermal Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Pamukkale )หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่5_  
 

เมอืงปามุคคาเล่ – เมอืงคอนย่า - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - เมอืงคปัปาโดเกยี 
- ระบ าหน้าทอ้ง Belly Dance 

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

เมืองคอนย่าซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ซึ่งเป็น
อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุกหีรอืทียุ่คน้ันเรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอู่น า้ของประเทศ รวมทัง้
ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภูมิภาคแถบนีอ้กีดว้ยท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีง่ดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.30 น.  น าท่ าน เข ้าชม  พิพิ ธภ ัณฑ ์เมฟลานา 

(Mevlana Museum) หรอืส านักลมวน  เร ิม่
ก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ
ลาเลดดนิ รบู ีซึง่เช ือ่กนัว่าชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษ
ของศาสนาอสิลามหรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวน
คนที่นับถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือ
ศ า ส น า อิ ส ล า ม โ ด ย มี พื ้ น ฐ า น อ ยู่ บ น
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนั ก่อตัง้ โดยเมฟลา
น่า เจลาเลดดนิรูมีผู่ว้เิศษในศาสนาอสิลามสว่น
หน่ึงของ พพิิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูมี Mevlana Celaleddin Rumi 
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใช ้
สมีากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของ
เมฟลาดว้ย จากน้ันเดนิทางต่อ ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน”์ (Caravansarai) ที่
พักแรมระหว่างทางของชาวเติรก์ในสมัยออตโตมันออกเดินทางต่อสู่  เมืองค ัปปาโดเกีย
(Cappadocia)(คอนย่า-คปัปาโดเกีย 235 กม.ประมาณ2-3 ชม.)ซึง่องคก์ารยูเนสโกได ้
ประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้
สลบักบัภูเขารวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส 

เย็น รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่6_  
 

เมืองคปัปาโดเกยี – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่- นครใตด้ินไคมคัลี - 
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ -โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - บา้นพกัของ
มนุษยถ์ า้พืน้เมอืง Local Cave House 

05.00 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรฐั 
ท่านทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้(ทวัรน์ั่งบอลลูนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร)์ เจา้หน้าที่
บรษิทับอลลูน รอรบัท่าน เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความงดงามของเมอืง
คาปาโดเจยี ทีเ่ป็นลกัษณะของถ า้ทีเ่กดิจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี ใชเ้วลาอยู่บน
บอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนั้น ท่านจะไดใ้บประกาศนียบตัรทีร่อมอบใหก้บัทุกท่านโดยกปัตนั
ของท่านพรอ้มดืม่แชมเปญรว่มกนั ซึง่การนั่งบอลลูนทีต่ดิอนัดบัของโลกทีท่่านไม่ควรพลาด..กรุณา
จองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่
ส าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันั้นการ
เลือกซือ้ Optional Tour ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน…. (ส าหรบัท่านที่ไม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน 
อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 
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07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00  น.  น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซ ึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนา
ครสิตใ์นชว่งปี ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิดของ
ชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการ
ขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงั
เป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ
อื่นที่ไม่ เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ก่อนที่
ศาสนาครสิตจ์ะเผยแพร่ในคัปปาโดเกีย 
ผูค้นแถบนีนั้บถอืเทพเจา้กรกี-โรมนั จนเมือ่
ประมาณกลางครสิตส์ตวรรษที่ 1 เซนต ์ 
ปอล เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาครสิตใ์นคปั
ปาโดเกยี แต่ดูเหมือนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้ารยอมรบั ท าใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิต ์
ในคปัปาโดเกยีตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนัดว้ยการเจาะถ า้ขดุพืน้ลงไปเป็นอุโมงค ์เกดิเป็น
เมอืงใตด้นิขึน้มาและไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอเรเม่ท าใหเ้ป็นโบสถถ์ า้จ านวนมาก กระทั่งในครสิตศ์ตวรรษ
ที ่5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาครสิตส์ าหรบัโบสถถ์ า้ในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีมากถงึ 365 หลงั
ดว้ยกนั(สรา้งตามตามจ านวนวนัใน1ปี)แต่ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่าน้ัน น าท่านชมเขา้
ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อป
เป้ิล Apple Church จากน้ันอสิระใหท้่านเดนิชมถ า้หินรูปทรงแปลกตา บางถ า้เคยเป็นโบสถแ์ละ
สถานทีท่างศาสนาครสิต ์ไดถ้่ายรปูกบัภูเขารปูทรงตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั ..จนถงึเวลานัดหมาย  
พิเศษ!! เข้าชม บา้นพักของมนุษยถ์ ้าพืน้เมือง Local Cave House ของชาวพืน้เมือง 
Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรก ีเมื่อมีผูม้าเยีย่มเยียนก็จะ
มอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและมติรภาพระหวา่งเพือ่นใหม่ จากน้ันอสิระ
ใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่จรงิๆ 

จากน้ัน ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อสิระกบัการเลือกซือ้สนิคา้และของที่
ระลกึไดต้ามอธัยาศยั  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.30 น. น าท่านเมอืง ชมเมอืงคปัปาโดเกยีขึน้ชมดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวา

ภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ที ่เมือ่วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรทีก่อ่ใหเ้กดิการแปร
สภาพเป็นหุบเขา รอ่งลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม …น าท่านเก็บภาพความ
สวยงาม ของเมอืงคปัปาโดเกยี เชน่ ชม Mushrooms view ชม Uchisar  
น าท่านชมนครใตด้ินไคมคัลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะ
พืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรู  นครใตด้นิไคมคัลมีชี ัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ด
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ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนีม้คีรบเคร ือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร 
หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพฯลฯ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า พรอ้ม ชม การแสดงระบ าหน้าทอ้ง Belly Dance อนัเลือ่งช ือ่ 
@ Evranos Restaurant (Main Course chicken Or Fish Or Beef) พรอ้ม ชม การแสดงระบ าหน้าทอ้ง 
สุดเซก็ซี ่อนัเลือ่งชือ่ สสีนัยามราตร ี"Belly Dance เคา้ว่ากนัว่ามาเทื่ยวตุรกหีากไม่ไดด้นิเนอรดู์โชว ์
ระบ าหน้าทอ้งของสาวเตอรก์ชิ แสดงว่ายงัมาไม่ถงึตุรก ีการแสดงระบ าหน้าทอ้งถอืว่าเป็นอกีหน่ึงไฮไลท ์
ของการมาเทีย่วตรุก ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่7_  
 

เมื อ งค ัปปาโด เกีย  - ก รุ งอิสต ัน บู ล  - อุ โม งค ์เก็ บน ้ า เย เรบาต ัน –                     
ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์าซา่ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เนฟเฟียร ์ 
11.15 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 2027 
12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) หลงัตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่าน

สู่ภตัตาคารในเมอืง“อสิตนับูล” เมอืงทีนั่กท่องเทีย่ว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยอืนสกัคร ัง้ในชวีติ เมอืงทีท่ ั่ว
ทัง้โลกต่างโจษจนัในความสวยงาม เมืองทีไ่ดร้บัฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดนิ 3 อาณาจกัร เมืองทีถู่กยก
ย่องใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองทีต่อ้งมาเยอืนใหไ้ดส้กัคร ัง้ก่อนตาย เมืองเอกแห่งศลิปะไบแซนไทน ์เพชรเม็ด
งามแห่งจกัรวรรดอิอตโตมนั และทัง้หมดทัง้มวลนี ้คอื เศษเสีย้วหน่ึงของนิยามเมอืง ๆ นี.้..อสิตนับูล 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย (อาหารไทย) 
น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์
ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตา “ชอ่งแคบบอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความ
สวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าที่เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เช ือ่มระหว่าง ทะเลด าThe 
Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ชอ่งแคบบอสฟอรสั
ยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตาม
ชอ่งแคบเหลา่นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอื ตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากได ้
ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งช ือ่ของตุรก ี
อย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซ ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย แนะน าวา่ของทีต่ลาดสไปซแ์ห่งนี้
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ราคาไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์บารซ์าร ์ท่านสามารถเลือกซือ้ไดโ้ดยอาจจะมีต่อรองราคา
เล็กนอ้ย..จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ..จากน้ันน าท่านสูท่ีพ่กั 
พกั Ramada Plaza  Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Istanbul ) หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่8  
 

กรุงอสิตนับูล- ล่องเรอืบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาชเช่ – ชอ้ปป้ิง
ตลาดสไปซ ์- กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่ าน เข้าชม  พระราชว ังโดลมาบาเช ่

Dolmabahce Palace พระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความเจรญิอย่างสูงสุดทัง้ทางวฒันธรรมและทาง
วตัถุของจกัรวรรดอิอตโตมนั ซ ึง่ไดแ้ผ่ขยายอ านาจ
ออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนี้สรา้งโดย
สุลต่านอบัดุลเมอซทิในปีค.ศ.1843 ใชเ้วลาก่อสรา้ง
ทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความทีสุ่ลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล ้
ยุ โรป อย่ า งสุ ดข อบ  ดั ง น้ั น ไ ม่ ว่ าจ ะเป็ น ศิลป ะ 
วฒันธรรม การด ารงชวีิตตลอดจนการทหาร ลว้น
คดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงัแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียนชือ่บลัยนั 
เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ ึง่อยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของช่องแคบบอสฟอรสั 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจยีระไนและโคมไฟมหมึาหนัก 
4.5 ตนั ซ ึง่แขวนไวอ้ย่างโดดเดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากน้ัน น าท่านชม “อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici)”อศัจรรย ์ความยิง่ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของสิ่งก่อสรา้งของชาวโรมันในอดีต สรา้งขึน้ในสมัยจกัรพรรดิจสัตินเนียนแห่งไบแซนไทน  ์ใน
ศตวรรษที ่6 เพื่อเป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รุงอสิตนับูลถูกขา้ศกึปิด
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ลอ้มเมือง จุน ้าไดท้ ัง้หมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร เสาส่วนใหญ่เป็นแบบไอออนิกและแบบคอรนิเทยีน 
ท่ามกลางแสงสลวั ทีน่ี่ดูขมึขลงั น่าทึง่ในแนวคดิและการก่อสรา้ง เสาค า้ยนัเรยีงรายกว่าสามรอ้ยตน้
น้ัน เสาทีใ่คร ๆ ก็ตอ้งไปดู คอื เสารูปดวงตา เขาว่าน ้าตาจากดวงตาเหล่าน้ันเพื่อเหล่าทาสนับรอ้ยที่
ตายในการก่อสรา้ง และเสาอกี 2 ตน้ทีไ่ม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาทีม่ีฐานเป็นหวัของเมดูซากลบัหวั 
และเสาหวัเมดูซาตะแคงขวา อุโมงคเ์ก็บน ้านีถู้กลมืไปนานหลายศตวรรษ และมาพบโดยบงัเอญิโดย 
Peter Gylius ชาวฝร ัง่เศส ในปี 1545 ขณะทีเ่ขาท างานวจิยัไบแซนไทนโ์บราณในเมือง แต่กว่าจะ
จดัการและเปิดใหเ้ขา้ชมไดก็้เมือ่ปี 1987 
ตลาดแกรนดบ์าซา่ร ์Grand Bazaar ตลาด
เก่าแก่อายุกว่าหา้รอ้ยปีแห่งอิสตนับูล แก
รนดบ์ารซ์ารถ์ูกสรา้งขึน้ต ัง้แต่ปีค.ศ.1455 มีอายุ
ประม าณ กว่า  500 ปี  มีค วาม โดด เด่ นท าง
สถาปัตยกรรม และความกวา้งใหญ่ของตลาด ซ ึง่
มีรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น มีถนน 65 เสน้ เป็น
แหล่งชอ็ปป้ิงทีเ่งนิสะพดัมากๆ จงึไม่น่าแปลกใจที่
ตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคญั และ
เป็นแลนดม์ารค์จุดศูนยก์ลางแห่งกรุงอิสตนับูล
เหตุผลหน่ึงอาจเป็นเพราะประเทศตุรกีต ั้งอยู่
ระหว่างทวปียุโรปและทวปีเอเชยี ท าใหม้ีนักท่องเทีย่วหลั่งไหลกนัเขา้มาจากทัง้สองฝ่ัง บวกกบัความ
หลากหลายของสนิคา้ที่มีใหเ้ลอืกสรรมากมายดว้ยลกัษณะเฉพาะของสนิคา้ และความเป็นตลาดที่
ยงัคงเก๋า โดยเปิดใหบ้รกิารทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์ตัง้แต่เวลา 9 โมงจนถึงหน่ึงทุ่ม…จนถึงเวลานัด
หมาย 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภคัตาคาร  
20.00 น. น าท่าเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
 
วนัที ่9  
 

กรุงเทพมหานคร 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 64 
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 
 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  
 
อตัราคา่บรกิาร : โปรแกรม SCENIC TURKEY –TROY9D เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก 

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 20-25   ทา่น ตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้ง 2-3 ท่าน พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

29 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62 
49,900.- 6,500.- 9-17 ก.พ. 62 

30 ม.ีค.-7 เม.ย. 62 
ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  90,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่น้ัน) 

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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**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่
สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560) ** 

 
หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 
การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท  ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด  ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
หมายเหตุ : อน่ึงกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิหรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัท ์
จกัเป็นพระคณุยิง่..ราคาดงักลา่วไม่รวมคา่ธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภยัในความไม่สะดวก 
 
อตัรานีร้วม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบินตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบั ช ัน้นักท่องเที่ยว สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน(์น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 

กโิลกรมั/ทา่น)  
✓ คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
✓ โรงแรม ทีพ่กั พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามทีร่ะบุในรายการตามรายการทีร่ะบุ 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
✓ คา่รถโคช้ แอร ์ในการน าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท ( ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
✓ คา่น า้ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด /ทา่น 
✓ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ  (คดิเป็น 9 วนั รวมเทา่กบั 45 USD) 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ ขึน้อยูก่บัการบรกิาร 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั ตอ่ทา่น 
 ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ความประทบัใจในบรกิาร 

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมิไดม้ีผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพือ่เป็น
ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
*ตอ้งจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยุดเทศกาล 
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) 
 
ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้
นักท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกว่า / กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ 
นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้/ กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ส าหรบัช ัน้
ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กก.) กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก.)    
    
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) 
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หมายเหตุ 
▪ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 2,000 บาท  

▪ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการ
บนิการนัดหยุดงานการประทว้งภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจลอุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯทัง้นีจ้ะค านึงและรกัษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง
เงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้
ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมืองและไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่าน
ช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะบรษิทัฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง
บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 
ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิัทฯไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิัทไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund 
ตามระบบของสายการบนิเท่าน้ัน(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนั
วา่ทวัรน้ั์นๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัร ์
น้ันยกเลกิบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง

Triple Room ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมีความแตกต่าง
กนัซ ึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครมีโลช ัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีคร ัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

   

ปัจจุบนัส าหรบัผูถ้อื passport ไทยไม่ตอ้งท าวซีา่ส าหรบัเขา้ตุรกแีลว้คะ 


