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 อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | พระราชวงัโดลบามาเช| อา่งเก็บน า้ใต้ดินเยเรบาตนั 

คปัปาโดเกีย | คอนย่า | ปามคุคาเล ่| เมืองโบราณเอเฟซุส | ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
  
 

  

 

 CHARMING TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น 39,900.- 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
18.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสาย

การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเที่ยวบิน TK 65  
** คณะเดินทางวนัท่ี  14 ส.ค. 62 ออกเดนิทาง โดยเท่ียวบนิ TK 69 เวลา 23.00 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 
05.20 น.** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพ – อิสตนับลู 

วนัท่ี 2. อิสตลับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช – อา่งเก็บน า้ใต้ดนิ เยเรบาตนั – องัการ่า 
วนัท่ี 3. องัการ่า – คปัปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง 
วนัท่ี 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา่ – นครใต้ดนิ – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา 
วนัท่ี 5. คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
วนัท่ี 6. ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแมม่ารี 
วนัท่ี 7. คซูาดาส ึ– เพอร์กามมั – วิหารอะโครโปลิส – ชานคัคาเล 
วนัท่ี 8. ชานคัคาเล – เฟอร์ร่ีข้ามชอ่งแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตลับลู – แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

วนัท่ี 9. สเุหร่าสีน า้เงิน - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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** คณะเดินทางวนัท่ี  29 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 05.45 น.** 
 

วันที่ 2 
อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน า้ใต้ดนิ เยเรบาตัน –  
อังการ่า 

04.10 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ 
เดมิช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมา
บาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสลุตา่นอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็น
พระราชวังสุดหรูหราอลังการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลา
ก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาด
ใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแก้วเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก   จากนัน้เข้าชมอ่างเก็บน า้ใต้
ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอโุมงค์เก็บน า้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ
ในนครอิสตนับลู สามารถเก็บน า้ได้มากถึง 88,000 ลกูบาศก์เมตร สร้างขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 6 กว้าง 70 
เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค์ มีเสากรีกต้นสงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสา
ต้นท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซูา่ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปและชมความงามใต้ดนิของอโุมงค์เก็บน า้ขนาดใหญ่     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตุรกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ี
ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองท่ีเต็มไปด้วยศิลปะโรมัน และมัสยิดใน
ศลิปะไบเซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ที่พัก น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั BERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึ่งเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ
อ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาทา่นเลือกซือ้ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมือง ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 
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ที่พัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก GOREME KAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดนิ – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ขึน้
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ง
ความจ านงค์กบัหวัหน้าทวัร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและค าแนะน าเท่านัน้) **    

 
น าทา่นออกเดนิทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทศันียภาพสองข้าง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย แล้วน าทา่นชมนครใต้ดนิ (Underground City) ซึง่เป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของข้าศกึพร้อมทัง้ยงัมี

ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ต้ดนิพร้อมสรรพ  น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์เมฟลานา 

(Mevlana Museum ) หรือส านกัลมวน เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึง่เช่ือกนั
วา่ ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชกัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมา
นบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BAYIR DIAMOND หรือเทียบเท่า     
 

วันที่ 5 คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินท่ีมี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท า
ปฏิกิริยาจับตวัแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุกคาเล่และเมือง
เฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 ส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่ร้อนท่ีมี

แร่ธาตแุคลเซ่ียมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้าง
มาจากปุยฝ้าย ซึ่งน า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อศัจรรย์ น า้แร่นีมี้อณุหภูมิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเช่ือว่ามีคณุสมบตัิในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จงึได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจบุัน
เมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็น
สถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งนีมี้
แผน่ดนิไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไมมี่คนอาศยัอยูอี่ก ศนูย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบอ่น า้ท่ีศกั
สิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์
สมยัไบแซนไทน์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 6 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดนิเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี
ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณ์และ
มัง่คัง่ท่ีสดุ ถนนทกุสายปดู้วยหินอ่อน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมดุแห่งนีมี้ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตู

ทางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแหง่ความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรีย
ได้น ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุนได้ประมาณ 
30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลาง
แวดล้อมด้วยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็น
ครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้เห็นอยู่
จนถึงทกุวนันี ้ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตรุกีในปัจจุบนัจากด้านนอก น าท่านเข้าชมบ้านของ
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พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ใน
บ้านหลังนี  ้ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion 

House ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ท่ีทนัสมยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก GRAND BELISH หรือเทียบเท่า     

    

วันที่ 7 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วหิารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 
30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสร้างฐานในการปอ้งกนั
เมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีด้านหนึ่งเป็น
ผาชนั และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายล้อมปอ้มปราการ
เหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจ้า สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ี
ใช้งานตา่งส าหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจนชมุทางการเดินรถ และขน

ถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยโุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาห์เม็ดท่ี 2 ได้สร้างปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคั
คาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมูิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า 
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เข้าไปยงัช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพ่ือบีบให้ตรุกีถอนตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก ให้เวลาท่านชมและ
ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลอง (Trojan Horse)  ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูบ่ริเวณริมทะเล อิสระถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก KOLIN หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 8 
ชานัคคาเล – เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์
บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนินัง่เรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของประเทศ ท่ีกัน้ระหว่างคาบสมุทรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีส่วนท่ีอยู่ใน
ทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
เม่ืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี 
ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก 
ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิส
ตนับลูเป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนัน้ จงึสง่ผลให้อิสตนับลูมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) 

เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 2 แสนตาราง
เมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองหนัง กระเบือ้ง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก   ได้เวลาอัน
สมควร  น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตนับลู จากนัน้เดินทางสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซึง่มีให้เลือกซือ้มากมาย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 9 
สุเหร่าสีน า้เงนิ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชม
ช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยูห่น้าสเุหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศนูย์กลางเมืองในยคุไบแซนไทน์ น าท่าน
เข้าชมสุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนี ้
ได้มาจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน   และถูกสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของ
จกัรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชม
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
จดุเดน่อยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสุลตา่นแห่งราชวงศ์
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ออตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบตัิอนัล า้ค่าอาทิ 
เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของ
สลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด) จากนัน้
น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากบัทะเล
มาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว 
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึง่ล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

17.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบินอิสตัลบูล 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 64 

** คณะเดินทางวนัท่ี  29 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น.** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ    
09.50 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

***************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ CHARMING TURKEY 
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

14-23 ส.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

28 ส.ค.-06 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

11-20 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

24 ก.ย.-03 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

01-10 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

29 ต.ค.-07 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

03-12 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

11-20 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

10-19 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

15-24 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

22-31 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 24,900.- 7,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
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4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้าทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (40 ดอลลา่สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรัฐ) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อยา่งรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
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4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้อง
น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทาง
ของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 
ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


