
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมเดินทางสมัผสัความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกบัประวตัิศาสตรท่ี์

ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  



 
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพท่ีท ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟร!ี! Medo Ice-Cream ไอศกรีมทอ้งถ่ินของตรุกีท่านละ 1 โคน 

แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

รบัสิทธิ์ชิงรางวลั!!Lucky Draw ของรางวลัสุดพิเศษ จากทวัรต์รุกีดีดีกรุป๊ละ 3 รางวลั 

****(สงวนสิทธิ์ส  าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 20 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ้า 2 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 
บินตรงกบัสายการบินประจ  าชาต ิTurkish Airlines 
Bus VIP 45 ท่ีนัง่หนา้จอ Touch Screen ทุกทีน่ัง่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง 
Free WifiOn Bus ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อิสตนับูล–ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั–กรุงทรอย-มา้ไมจ้  าลอง

เมืองทรอย-เมืองไอยวารคิ 
O O O 

AYVALIK HALIC 
PARK 

3 
บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่ 
ปราสาทปุยฝ้าย   

O O O 
PAMUKKALE 
LYCUS RIVER 

HOTEL 

4 ปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–สวนผีเสื้ อ-คปัปาโดเกีย-ระบ าหนา้ทอ้ง O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

5 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 
หุบเขาอุซิซาร ์  

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 องัการา่-สุสานอตาเตริก์-กรุงอิสตนับูล O O O 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

7 
อิสตนับูล-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สุเหรา่เซนต์
โซเฟีย-พระราชวงัTopkapi- ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 
วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

19.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TurkishAirlinesเทีย่วบินที ่TK-65 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

10 ชัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั–กรุงทรอย-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย 

  เมืองไอยวาริค         (B/L/D) 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูลหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าทุก 

ท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองอิสตนับูล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้ับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์

สามารถวิ่งขา้มฝัง่ยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และได้

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอนัดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี

ล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางสู่น าท่านสู่  กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จ  าลองเมืองทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตก

สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีส าคญัต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุง

ทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไม้

จ าลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการ

เข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออก

ห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้

โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อน

ตวัอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึด

เมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง 

 
จากนั้นน าทา่นสู่เมืองไอยวารคิ(Ayvalik) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั AYVALIK HALIC PARK HOTELระดบั 5ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสาม บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มาร ี ซ่ึงเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีอาศยัอยู่

และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีชม วิหารเทพอีารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ย

หินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ 

ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้

 

 

 

 



 
 

 
 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์ม

หาราช ภายหลังเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมัน 

น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 

ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชง้านได้จนถึง

ปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอ

น ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่าง

ลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั และน าท่านชมโรงงานคอตตอน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหกัพังของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา น า

ท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาว

เป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็น

ทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสเมืองเฮียราโพลิส(Hierapolis)เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ี

สรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยั

ธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมอง

ออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็น

ตน้  

 

 

 

 



 
 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสี่  ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเส้ือ-คปัปาโดเกีย-ระบ าหนา้ทอ้ง  (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ สวนผีเสื้ อ Butterfly Garden มีผีเส้ือใหช้มว่า 50 สายพนัธุข์องผีเส้ือ ท าใหเ้ราทราบถึงวงจร

ชีวิตของผีเส้ือ ณ ท่ีแห่งน้ีจะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอื่นๆ นับว่า

เป็นสถานท่ีอีกแห่งท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกั

แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่าง

หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวติัศาสตร์เชื่อ

กนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง

ของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมา

เป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! BURCUKAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่(คปัปาโดเกีย) 

วนัท่ีหา้ คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์ (B/L/D) 

** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือ่ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 

 

 



 
 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือ

ศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ 

แต่ละชั้นมีความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง

ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน

บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ ท่ีเมืองเกอเรเม (Goreme)ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน

ของชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบ

เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจาก

ฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุด

ของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ

เอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย จากน้ันน าท่านแวะชมโรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิคอิสระ

กบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของที่ระลึก 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! BURCUKAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่(คปัปาโดเกีย) 

วนัท่ีหก องัการ่า-สุสานอตาเตริก์-กรุงอิสตนับูล      (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืององัการา่ เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางให้ 

ท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า หรือท่ีมีชื่อ

ตามประวติัศาสตรว์่า Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนคร



 
อิสตนับลู กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่

ห่างจากนครอิสตนับลูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงองัการาเป็น

ท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส าคัญ

ของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมืองท่ีมี

ประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตนับูลเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน กรุงอังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่าย

คมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตดัของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยง

ภมูิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกี

ดว้ย  น าทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ

MUSTAFA KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผูน้ าในสงครามกูอ้ิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตั้ง

สาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี

ดว้ยอนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกี

ท่ีพิมพ์ระหว่างปี 1966–1987 และ 1999–2009 จะเป็นรูปANITKABIRด้วย สุสานอตา

เตริก์  (Anitkabir หรอื Memorial Tomb หรอื Ataterk Mausoleum) 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัISTANBUL QUA HOTELระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่(อิสตนับลู) 

วนัท่ีเจด็ อิสตนับูล-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัTopkapi- 

ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต        (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง

แห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ

ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่ง

น้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสา

โอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาที่สรา้งในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้

ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านชม Blue Mosque 



 
หรอื Sultan Ahmet Mosqueถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนั

และไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบ

อิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนาน

ถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์

ของศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวก

ท่ีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงได้

สรา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 

(ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดับไว ้

มากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้ว

ตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมัย พระเจา้โมฮัม

เหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลังน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของ

ชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังTopkapiตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ท่ีไดร้ับ

การขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงั Topkapiสรา้งขึ้ นโดยสุลต่าน

เมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ 

จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่าง

ชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสงูสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่



 
รวมกันมากถึงส่ีพันกว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจัดแสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของ

เคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของฝากไดใ้น

ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นชื่อและถัว่

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

20.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเทีย่วบินที ่TK-64 ใชเ้วลาเดินทาง 

  ประมาณ 10 ชัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

วนัท่ีแปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

09.45 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

**นกี่กน้็าอง้้โีลากขงอว้โีทปอวองงทำ้าอีท้ ี่ งียากทลองลออนย่ีลทเจาอวย่ยทกงอ่ทรากยาร**  
**่็าท้าก่กนขาอ้าลนเ ุ้่ยนาอีำ่นุณกา็กท่อนป่นมาี็กอวยงา้ีงุ้่หททกำปวยุ้่บนน้างำงทืโาอขก่้กอบนิษา้ฯำ 

ขยาิอตกมนกีวยงา้ีงจาอ่อนป่นม้้โจกีงอ่ทหวา่** 

าาตนกย็กบนิ่กน 
ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ไฟลท์ขาไป TK65 BKK-IST 22.35-0550 

ไฟลท์ขากลบั TK64 BKK-IST 20.50-09.45+1 

27 ม.ค.-03 ก.พ 61 

01-08 ก.พ. 61 
30,988 บาท 30,988 บาท 30,988 บาท 6,000 บาท 



 
11-18 ก.พ. 61 

15-22 ก.พ. 61 

01-08 มี.ค. 61 

13-20 มี.ค. 61 

14-21 มี.ค. 61 

24-31 มี.ค. 61 

UPDATE 25/12/17 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ  านวน 20 ท่านข้ึนไป** 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำให้ท่ำนเปิด
หอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) ห้องจะสะดวกกบัท่ำนมำกกว่ำ กรณีที่ลูกคำ้พกัห้อง 3 ท่ำนและบำงโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง
บริกำร ท ำใหต้อ้งเปิดบริกำรเป็นหอ้ง 1Twin + 1Sglทำงบริษทัขอเก็บค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจริงตำมหนำ้งำน 

กรณเีดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอคนืเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
กระเป๋ำเดินทำงเพือ่โหลด ใหท้่ำนละ 1 ใบ น ้ ำหนกัไม่เกิน 20ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)  
  น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Turkish Airlines ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับ

พรอ้มคณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ (บริการน ้าด่ืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 

ท่าน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 



 
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพษิเทา่นั้น”) 

(หมายเหต:ุค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกันภัยที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ 

Optional Tour ขึ้ นอยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น** 

 
าาตนกย็กบนิ่กนท้งีม็นลม 
คา่หนงัสอืหนงัสอืเดินทาง 
คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (02กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์คา่อาหารสัง่พิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
คา่ยกขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทา่น กรณีใช้บริการ bell boy ของแตล่ะโรงแรม 
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทปิแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่

คอยบรกิารเราโดยประมาณ 54USD หรอืประมาณ 1,890 บาท ตอ่ทรปิ 

ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 6วนั เทา่กบั 18USD) 

พนักงานขบัรถในทอ้งถ่ินทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 6วนั เทา่กบั 12USD) 

ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 8วนั เทา่กับ 24USD)แต่ทั้งน้ีมัคคุเทศกไ์ทยขึ้ นอยู่กับ

ความประทบัใจของลูกคา้ 

 

กรณียกเลกิ 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไมส่ามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

***หมกีงหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซ่ึง
ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 



 
 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า15ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมกีารเปล่ียนแปลงขนาดของ
พาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ยืน่วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติั ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานฑูตฯ เรียก
เก็บ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


