
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว 
พเิศษ !!! บริการอาหารร้อน+เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง น า้หนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก. 

 
หากท่านต้องซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิร์มประมาณ 10 วันก่อน
เดินทางกรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ ก่อน กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถ
เลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆท่ีอยู่ เหนือ
ความควบคุมของบริษัท ผู้ จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 
 
 

สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์  (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 
ขาไป TK59 BKK - IST 09.25-15.50 
ขากลับ TK58 IST - BKK 17.55-07.30 

สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์  (ธันวาคม-มีนาคม 2563) 
ขาไป TK59 BKK - IST 09.20-16.15 
ขากลับ TK58 IST - BKK 18.35-07.50 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว เที่ยวบิน 

::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไม่มีราคาเด็ก:: 
05-12 กุมภาพันธ์ 2563 32,900 8,500  

 
BKK-IST TK59 09.20-16.15 
IST-BKK TK58 18.35-07.50 

12-19 กุมภาพันธ์ 2563 31,900 8,500 

19-26 กุมภาพันธ์ 2563 30,900 8,500 

26กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 30,900 8,500 

05-12 มีนาคม 2563 31,900 8,500 

12-19 มีนาคม 2563 31,900 8,500 

19-26 มีนาคม 2563 30,900 8,500 

26มีนาคม-02เมษายน 2563 30,900 8,500 

**ราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้** 
จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 18,900 บาท (25ธ.ค.-01ม.ค.//26ธ.ค.-02ม.ค. จอยแลนด์ราคา 22,900 บาท) 

 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) 

 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U  ของสายการบิน             

  TERKISH AIRLINES (TK) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและบตัรขึน้เคร่ือง 
09.25 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK59 สายการบิน TURKISH AIRLINES 

บริการอาหารร้อน 2 มือ้และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร และรับกระเป๋า

สมัภาระ   
**ส ำหรับกรุ๊ปเดินทำง ตัง้แต่ 25 ธนัวำคม 62 เป็นตน้ไป** 

16.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร และรับกระเป๋า
สมัภาระ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั เมืองอิสตนับลูพกัที ่GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว มาตราฐาน
ดาวตรุกี 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  

วันท่ี 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

จากนัน้เดินทางสู่ ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง เมืองชานัคคาเล่เป็นเมืองศูนย์กลาง
การค้า และชุมทางการเดินรถ ทัง้ยงัเป็นที่ขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 ชานคัคาเลเป็นที่ตัง้
ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบเข้าไปยังช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจาก
สงคราม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 



จากนัน้เดินทางสู ่เมืองทรอย (TROY)  ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต สร้างขึน้เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่คิดว่า
เป็นนิยายที่แต่งขึน้และน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมือง
ทรอยในอดีตว่ามีอยู่จริง ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลใกล้ๆ ปากช่องแคบดาร์ดะเนลส์ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตรุกีจึงได้สร้าง
ม้าไม้จ าลองเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่หลงไหลในมหากาพย์อีเลียต น าท่าน  ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามต านาน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองไอย์วาลิก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)  
  พกัที่ HALIC PARK หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี 

             โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  
วันท่ี 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิล้คาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

จากนัน้เดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (PERGAMON) ระยะทำงประมำณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 
ชั่วโมง ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ทัง้ด้านวัฒนธรรม การค้าขาย และการแพทย์ นั่ง
เคเบิล้คาร์ ชม วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS)  ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดัง่ดินแดนในสรวงสวรรค์ ด้านใน
จะเป็นบริเวณวิหารเทพเจ้าซุส หรือเซอุส ปัจจุบันนีเ้หลือแต่ส่วนฐานเท่ านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภณัฑ์เพอร์กามมัที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั วิหารทราจนั ที่เหลือบริเวณของซุ้มประตเูอาไว้ให้ และโรงละคร
เพอร์กามมั โรงละครยคุโบราณที่ชนัที่สดุในโลก สร้างปีที่ 3 ก่อนคริสตกาล จคุนได้ถึง 10,000 คน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (KUSADASI) ระยะทำงประมำณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง เมือง
ท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่ส าคญัของพ่อค้าวานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอ

เฟซุส (EPHESUS ANCIENT CITY)  เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาว
โยนก จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลกัสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึด
ครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ขึน้
เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก
สิ่งก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจผุู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งาน
ได้จนถึงปัจจุบนันี ้น าท่านชม ห้องอาบน า้แบบโรมนัโบราณ ROMAN BATH ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้
เห็นอยู่จนถึงทกุวนันี ้ห้องสมดุโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนงัสือไว้ได้เป็นอย่างดีทกุสิ่งทกุอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮ
เลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต  น าท่านเดินทางสู ่บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึง่เชื่อ
กนัว่าเป็นสถานที่สดุท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่งสิน้พระชนม์ การค้นพบสถานที่แห่งนีค้่อนข้างปาฏิหาริย์ทีเดียว 
โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774 - 1824 แม่ชีชาวเยอรมนัชื่อแอนน์ แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระ
แม่มารี จึงเขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตัวเอง นับจากนัน้หลายปีมีการ
พยายามค้นหาบ้านแห่งนีโ้ดยอ้างอิงตามค าบอกของเอเมอริช จนกระทั่งค้นพบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็น
สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อการสกัการะของทัง้ชาวมสุลิมและคริสเตียน โดยวนัที่ 15 สิงหาคม ทกุปีจะมีพิธีสวดมนต์เพื่อระลกึถึงวนัที่
พระเยซูน าพระแม่มารีขึน้สู่สวรรค์   จากนัน้ไปชมโรงงานผลิตเคร่ืองหนัง  ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบ
ให้กับแบรนด์ไฮเอนด์ทางฝ่ังยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปา
มุคคาเล่ (PAMUKKALE) ระยะทำงประมำณ 190 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง ค าว่าปามคุคาเล่
ในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดจากธารน า้ใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซึ่งมีแร่หินปนูแคลเซียมออกไซด์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติอนัสวยงามและแปลกตาโดนเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)  
พกัที่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี 

           โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 

วันท่ี 4 
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย  - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – 
เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (HIERAPOLIS) ตามต านานกล่าวว่าสร้างขึน้ในราว 190  ปีก่อนคริสตกาล ใกล้  ๆ
กับธารน า้แร่ร้อน ต้นธารแห่งปามคุคาเล (ในปัจจุบนั) เฮียราโพลิสเป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ ศนูย์กลางทางศาสนา ปัจจุบนันีแ้ม้
จะเหลือเพียงซาก แต่ยังคงมีเสน่ห์ และเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) มีจุดเด่นที่หน้าผาสีขาวขุ่น
หน้าตาเหมือนธารน า้แข็งขัน้บนัได เกิดจากน า้แร่ร้อนที่มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึน้จากใต้ดิน ตกตะกอน
เป็นหินปนูห่มเนินเขาทัง้ลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้หินลดหลัน่เหมือนระเบียงหิมะ  งดงามจนได้รับการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ระยะทำงประมำณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3ชัว่โมง อดีต
เมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางที่ส าคญัของภมูิภาคแถบนี ้ท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับ ทศันียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตรุกี ท่านจะได้ชม
วิถีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลบักบัภเูขา 
จากนัน้น าท่านสู ่พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM)  ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลด
ดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนีเ้ป็นผู้ วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้
เปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม เดิมเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง
เสียงขลุ่ย  ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านกัแห่ง
สลุต่านอาเลดิน เคย์โคบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลิมและ
ยังเป็นสุสานส าหรับผู้ ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย น าท่านเดินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 
(CAPPADOCIA) ระยะทำงประมำณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.45 ชั่วโมง หนึ่งในมรดกโลกที่
ประกาศโดยองค์การยเูนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพิศวงทกุภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่คือฝีมือ
ของธรรมชาติล้วนๆ ภายหลงัที่ภูเขาไฟระเบิดขึน้เมื่อราวๆ 2 ล้านปีที่ผ่านมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาเป็น
จ านวนมาก พอเย็นตวัลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนาขึน้ร่วม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดินใหม่ กว่าจะเป็นริว้คลื่น หินเป็นลอน
สวยงาม หินเป็นแท่ง ปลอ่งไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย์ ก็ต้องถกูทัง้กดักร่อนจากลม ฝน หิมะ และสายน า้มานบัล้านปี 
ซึง่ท่านจะเร่ิมมองเห็นวิวสองข้างประปรายเม่ือเร่ิมเข้าสูค่ปัปาโดเกีย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (10)  
จากนัน้ชม การแสดงระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ระบ าหน้าท้องเป็นความบนัเทิงเริงใจที่ตกทอดมาตัง้แต่ยุค
โบราณหลายพนัปี เป็นการเต้นที่โยกย้ายเรือนกาย เอว สะโพก และบงัคบักล้ามเนือ้หน้าท้องอย่างพลิว้ไหว ด้วยชดุสดุ
หวาบหวิว นกัเต้นก็มีความช านาญและประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศ
ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน 
พกัที่ UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ า้ หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี ***ในกรณี
ที่โรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจดัโรงแรมระดบัเทียบเท่าให้ โดยทีไ่ม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า*** 



 

วันท่ี 5 
โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกยี (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตคั  
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  นครใต้ดินคาร์ตัค (CARDAK UNDERGROUND CITY)  ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะ
พืน้ดินในยามสงครามในอดีต เมืองใต้ดินแห่งนีม้ีครบทัง้ห้องนอน ห้องครัว ห้องน า้ ห้องอาหาร ฯลฯ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ GOREME น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (GOREME OPEN 

AIR MUSEUM) ที่เป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่
ศาสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นด้วย
กบัศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคปัปาโดเกีย ที่เกิดจากการ
ขดุเข้าไปในหินภเูขาไฟ และใช้เป็นที่อยู่อาศยั รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม ชมวิธีการทอพรหมแบบดัง้เดิม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศตรุกี ให้ท่านได้
อิสระเลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้ ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอร์ร่ี  อิสระเลือกซือ้ของฝากตาม
อธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่กรุงอังการ่า (ANKARA) ระยะทำงประมำณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง เป็นเมืองหลวงของประเทศตรุกี ตัง้อยู่บนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตรุกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียว่าอนาโต
เลีย และองัการ่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากอีสตนับลู  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (13)  
พกัที่ ALTINEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี 

           โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  
วันท่ี 6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (14) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) ระยะทำงประมำณ 450 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 5 ชัว่โมง มหานครสองทวีป เมืองส าคญัที่สดุของประเทศตรุกี มีต านานการสร้างเมืองมาแล้วเป็นเวลากว่า 
2,700 ปี โดยไบซสั (BYZAS) ผู้น าชาวเมการา (MEGARA) ตามค าแนะน าของเทพพยากรณ์ที่วิหารเดลฟีในกรีซ ติด
กับช่องแคบบอสปอรัส เดิมชื่อว่า ไบเซนทิอุม (BYZANTIUM) มีถึงสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหา
ชยัภูมิอนัเหมาะสมเพื่อสร้างกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี ้มีการก่อก าแพงเมืองล้อมรอบภูเขา 7 ลกูให้เหมือนกับกรุง

โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์  

 ขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

ส ำหรับทำ่นใดทีส่นใจ มคีำ่ใชจ่้ำยเพิม่เตมิ ประมำณ 210 USD ตอ่ทำ่น ใชเ้วลำอยูบ่นบอลลนูประมำณ 1 ชัว่โมง โดย
บรษัิทบอลลนูจะมที ำประกันภัยใหท้ำ่น บรษัิทประกันภัยทีท่ ำจำกเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 
*การขึน้บอลลนูน ัน้เพือ่ความปลอดภยัจะตอ้งเช็คสภาพภมูอิากาศวนัตอ่วนั* 

  
 น ัง่รถจิบ๊ชมความงามภาคพืน้ดนิเมอืงคปัปาโดเกยี  

ส ำหรับทำ่นใดทีส่นใจ มคีำ่ใชจ่้ำยเพิม่เตมิ ประมำณ 80 USD ตอ่ทำ่น ใชเ้วลำผจญภัยบนรถจิ๊บประมำณ 1ชัว่โมง 
 

เวลำประมำณ 05.00 น. จะมเีจำ้หนำ้ทีแ่ละรถทอ้งถิน่มำรับทำ่นทีบ่รเิวณล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่ออกชมควำม
งดงำมของเมอืงคัปปำโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก 
 

เนือ่งดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
(กรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ) 

 



โรม สถาปนาเมืองนีใ้หม่ขึน้ว่า คอนสแตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มี
ประชากรมากเกือบ 1 ล้านคน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) 
น าท่านเดินทางสู ่พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสลุต่านอบัดลุ เมซิด (ABDUL 
MECIT ) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคาร
ยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยโุรป จดุเด่นของวงัแห่งนีค้ือมีการ
ประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทัง้เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูป
ถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากจากนัน้น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ (SPICE MARKET) ร้านรวงเต็มไปด้วยสีสนั ตลาดนีจ้ะ
ขายเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากนัน้ก็มีสินค้าอื่น  ๆและราคาดเูหมือนจะย่อมเยาว์ นอกจากเคร่ืองเทศแล้ว ก็ยงัจะมี เซรามิก 
จาน ชาม ถ้วยชา แจกนั โถ เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง โคมไฟ เคร่ืองดดูบารากู่ ทองค า เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดบัต่างๆ ของที่
ระลกึพวกพวงกญุแจ กระเบือ้งเพนท์ติดผนงั ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตรุกีอย่าง
เตอร์กิสดีไลท์ ตาปีศาจ เคร่ืองรางสดุฮิต ฯลฯน าท่าน ล่องเ รือช่องแคบบอสฟอรัส  (BOSPHORUS 

CRUISE)  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรง
แรมเคมปินสกีอ้ันเลิศหรู ตรงกันข้ามฝ่ังเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปด้วยเรือน
ไม้ฤดรู้อน และสถานทตูต่างชาติในยคุออตโตมนั ผ่านไปใต้สะพานบอสฟอรัสฝ่ังยโุรปเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีสีสนั ทัง้
หอศิลป์ บาร์ ร้านอาหารมีระดบั จากนัน้เรือจะลอ่งสูย่่านชานเมืองที่สงบและมีเสน่ห์แบบโบราณ เมื่อเรือลอดใต้สะพาน
ลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาติห์ เสียงอึกทกึในตวัเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่เสียงหวดูเรือประมงเล็กๆ ที่กลบัจากหา
ปลาตอนกลางวนั และเรือบรรทกุน า้มนัของรัสเซียและโรมาเนียที่แลน่เข้าออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดะเนลส์ ซึง่สะท้อนให้
เห็นภาพอดีตทีรั่สเซียถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบ้านของตน  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (16)  
พกัที่ GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี 

          โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 
 
วันท่ี 7 สุเหร่าสีน า้เงนิ – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบลู 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (17) 

น าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงนิ (BLUE MOSQUE) สร้างขึน้ในสมยัสลุต่านอะห์เมตที่ 1 ซึง่มีพระประสงค์จะสร้างมสัยิด
ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสเุหร่านีส้ร้างใกล้กบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย แต่อย่างไรก็ตามโบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยงัเป็น
โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ทีส่ดุในตรุกี *กรุณาแต่งกายสภุาพ สภุาพสตรีให้เตรียมผ้าคลมุไหลไ่ว้ส าหรับใช้คลมุศีรษะระหว่าง
เที่ยวชมสเุหร่าสีน า้เงิน 
น าท่านชม ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมยักรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขนัขบัรถศึก 
(CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถกูน าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้า
ใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของ
กรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต ปัจจบุนัเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE 
VII) เสาต้นที่ 2 คือ เสาง ูเป็นรูปสลกัง ู3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (DELPHI) แล้วถกูขนย้ายมาตัง้ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 
ปัจจบุนัเหลือเพียงคร่ึงต้น และเสาต้นสดุท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE)  
น าท่านชม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (ST.SOPHIA) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุกลางที่สร้างมายาวนานเกือบ 1,500 
ปี จกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งอาณาจกัรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท าการบูรณะโบสถ์หลัง
เก่า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลงัการอย่างที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อนในโลก งบประมาณไม่อัน้ เซนต์โซเฟีย



ด ารงสถานะเป็นโบสถ์คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโน
เปิลถกูตีแตกโดยสลุต่านเมห์เมตที่ 2 และยึดเมืองหลวงแห่งไบแซนไทน์ได้ ก็ทรงเสด็จไปยงัเซนต์โซเฟียเพื่อท าการละหมาด 
พร้อมทัง้บัญชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์คริสต์เป็นมัดยิดของชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทับภาพโมเสกอนั
สวยงามให้หมด  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18) 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อเตรียมตวักลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

17.55 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK58 สายการบิน TURKISH AIRLINES บริการอาหารร้อน
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 
**ส ำหรับกรุ๊ปเดินทำง ตัง้แต่ 25 ธนัวำคม 62 เป็นตน้ไป** 

18.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK58 สายการบิน TURKISH AIRLINES บริการอาหารร้อน
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวสัดิภาพ 
**ส ำหรับกรุ๊ปเดินทำง ตัง้แต่ 25 ธนัวำคม 62 เป็นตน้ไป** 

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวสัดิภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มี
เหตุการณ์สุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านึงถึงความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป 
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 

ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 80 USD ตลอดทริป 
  

อัตราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน า้มนั 

• ค่าห้องพกัโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบใุนรายการท่องเที่ยวหรือระดบัเดียวกนั 

• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบใุนรายการท่องเที่ยว 

• ค่าใช้จ่ายมคัคเุทศก์ / หวัหน้าทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอบุตัิเหต ุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 
 

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

• ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

• ค่าใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม 
เป็นต้น 

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

• ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 80 USD ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 1 วนั 

• ช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลือภายใน 25 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทัง้หมด 

• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัทางสายการ
บิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่
ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการ
บิน 

 

ข้อควรทราบก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวตุรกี 

• อาหารส าหรับทวัร์ทกุมือ้จะเป็นอาหารท้องถิ่น ดงันัน้อาจจะไม่ถกูปากส าหรับคนไทยที่ทานอาหารรสจดัจ้าน แต่หวัหน้าทวัร์จะเตรียม
น า้พริกน า้จิม้ไปบริการท่าน 

• มาตราฐานโรงแรมที่ตุรกีนัน้อาจจะแตกต่างกับมาตราฐานของระดบัสากลโรงแรมระดับที่ทางบริษัทใช้ก็ได้รับรองมาตราฐานจาก
หน่วยงานการท่องเที่ยวของตรุกีแล้ว  

• ในกรณีที่ท่านจองห้องพกั 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง หากท่านต้องการความสะดวกสบาย ทางบริษัทแนะน า
ให้ท่านจองห้องพัก แบบ 1 TWIN และ 1 SINGLE หากมีการจอง 3 ท่าน และรีเควสเป็น 3 เตียง ทางบริษัทต้องขออภัยหากไม่
สามารถจดัหาให้ท่านได้ 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีทีผู่้ เดินทางไมถ่ึง 25 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบินประการปรับขึน้ภาษีน า้มนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

• ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลง หรือสลบัรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ที่อยู่
เหนือการควบคมุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู้ เดินทางเป็นหลกั 



• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตกุารณ์สดุวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประท้วง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัิเหต ุภยัธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาท
ของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตสุดุวิสยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่อยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ 
เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีที่ท่านสละสิทธ์ิในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบไุว้  เนื่องจากการ
ครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่
คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 


