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รหสัโปรแกรม : 14640 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ตรุกี 8 วนั 6 คืน 
   เดินทางโดย สายการบินยูเครนอินเตอรเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์

จุดหมายปลายทางทีน่่าไปเยือน เมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศตรุกี 

 เป็นเมืองใหญอ่นัดบั 2 ลองจากอิสตนับูล เมืององัการ่า 

อิสตนับูล  เมืองประวตัิศาสตรย์าวนานหลายศตวรรษ เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียว

ในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป และทวีปเอเชีย 
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เสน้ทางทอ่งเที่ยว 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ–เคียฟ-องัการ่า  

 

 

 

 

 

 

08:00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 8  

เคานเ์ตอร ์R สายการบนิยูเครนอินเตอรเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

 

 

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

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้ง 2 /พกั 3ท่าน พกัเดี่ยว 

15 – 22 กนัยายน 2562 35,900.- 7,900.- 

10 – 17 ตลุาคม 2562 35,900.- 7,900.- 

20 – 27 ตลุาคม 2562 35,900.- 7,900.- 

10 -  17 พฤศจกิายน 2562 35,900.- 7,900.- 

05 – 12 ธนัวาคม 2562 35,900.- 7,900.- 

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2562 38,900.- 7,900.- 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11:25 ออกเดินทางสู่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 272 

18:30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

20:45 ออกเดินทางสู่ เมืองอีสตนับล ูประเทศตุรกี โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 721 

22:45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเอเซนโบกา้ เมืององัการ่า ประเทศตรุกี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

ประเทศตรุกี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ANADOLU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง องัการ่า – คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ -  หุบเขาอุซิซาร ์- นครใตด้ิน  

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)(316km./3.40hrs.) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย์

ซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เม่ือวนัเวลาผ่าน

ไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดินเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน

และเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่ง

ปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิ

อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวก

ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่

ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันใน

อดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 
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จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดก

โลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ช้

หลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้ง

และสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ 

หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศ

ค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนั

ไม่ได ้จากน้ันน าท่าน ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการ

เลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร **พรอ้มกับชมระบ าหน้าทอ้ง (Belly 

dance) การแสดงพ้ืนเมืองของตรุกีอนัลือช่ือที่น่าตืน่ตาตืน่ใจ** 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์  ้า FOSIL CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม คปัปาโดเกีย - คอนยา่ - พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:00 ส าหรบัท่านท่ีสนใจจะขึ้ นบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี ของโรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลบั 1 

ชม. และอยูบ่นบอลลูน ประมาณ 45-50 นาที **(ทวัรน์ัง่บอลลนูน้ีไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ค่าข้ึน

บอลลนูท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐัในกรณีที่ช  าระดว้ยเงินสด และราคา 250 ดอลล่าสหรฐัในกรณีที่

ช  าระดว้ยบตัรเครดิต บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลนูในตรุกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่ส  าหรบั

ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนู และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือก

ซ้ือ OPTIONAL TOUR รายการน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพนิิจของแตล่ะท่าน)** 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (Konya)(243km./3hrs.) ซ่ึงเคยเป็น

เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็น

ศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มทัศนียภาพ

สองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติ

ตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ระหว่าง

ทางแวะชม Caravansarai ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็น

สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยั

ออตโตมนั จากน้ันน าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) 
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เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของ

พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน 

เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็น

สุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)(396km./5hrs.) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมา

จากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึขึ้ นก่ึงสถาปัตยกรรม  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่  ปราสาทปุยฝ้าย – เปอรก์ามัม - โบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel)  ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้ ่อใหเ้กิด

ทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน ้ า เป็นทางยาว ซึ ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวก ันจะเป็น  เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกันว่ามีสรรพคุณในการ

รกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพังกระจายอยู่

ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล เน

โครโพลิส (Necropolis)หลุมศพของผูม้ีอิทธิพลในสมัยโบราณ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณ

เปอรก์ามัน (Pergamum)(182km./2.30hrs.) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตวัเมืองชานัคคาเล่กว่า 1,000 ฟุต ใน

บริเวณอะนาโดเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณ

ของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสดิก ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เมื่อปีค.ศ.2014  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคย

เป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมืองซึ่ง

รุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดย

พวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์

หาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครอง

ก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ้ นเป็นเมืองหลวง

ต่างจงัหวดัของโรมัน น าท่านเดินบนถนน

หินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็ม
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ไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 

คน ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้ าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือ

ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ

และมีขนาดใหญ่มาก สรา้งโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหก้ับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 -

660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่  บา้นพระแม่มารี (House of 

Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีอาศัยอยู ่และส้ินพระชนม์ในบา้นหลังน้ี   น าท่านเดินทาง

สู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูง

ท่ีสุดอันดับตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังใหก้ับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีก

ดว้ย อิสระใหท่้านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองหนัง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GRAND TEMIZEL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้  เปอรก์ามัม - ทรอย – ชานัคคาเล - อิสตนับลู  

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) (192km./3hrs.) เมืองท่ีมีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูก

สรา้งขึ้ นมาประมาณ 4,000 ปีที่แลว้ ชมมา้ไมจ้  าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมที้่มี

ช่ือเสียงโด่งดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์ร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อ

เป็นของก านัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตัวเมืองจน

ท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบโบราณ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale)(31km./30mins) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวติัศาสตร ์เดิมมีช่ือว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ี

แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดารด์าแนลส์ ใกลก้ับ แหลมเกลิโบลู

ของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอีเจียน

เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul)(312km./5hrs.) เมืองส าคญัอนัดับหน่ึงของประเทศ เดิมช่ือ

คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงท าใหอิ้สตนับูล

เป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย 

(ฝั่งอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียก

แตกต่างกนัออกไป 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก  อิสตนับูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ 

  -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต   

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม(Hippodrome) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรม

ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้

เป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์

3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสา

งู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 หลงั จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque หรือ 

Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซน

ไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่า

เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลา

ในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง

ช่ือตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง จากน้ันน า

ทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮ์า

เจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา

คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณ

คริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสีย

วอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยั

ของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี 

ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา 

ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหว

อยา่งใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมยั 

พระเจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลงัน้ีใหเ้ป็น

สุเหร่าของชาวอิสลาม  
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หลังจากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขต

ประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้ง

ขึ้ นโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีก

จ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์า

ร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพาร

อาศัยอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพันกว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของ

เคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนดบ์าซาร ์(GRAND 

BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั้งแรกในสมยัสุลต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา่ 

2แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000รา้น ขายของสารพดั ตั้งแต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม 

เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยม

ของนักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงัน้ันจึงตั้งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควรต่อรองราคาใหม้าก 

น าท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นช่ือและถัว่

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจ็ด อิสตนับูล - กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั(Bosporus cruiser) จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าให้

ประเทศตุรกีไดร้บัสมญานามวา่ ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญั

เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบ

ไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เช่ือใหร้ถยนต์

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

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบนัตกไปอยูอ่นัดบัท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือ

พรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือน

ของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอีสตนับล ูประเทศตุรกี 

15:40 ออกเดินทางสู่ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 714 

17:40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยเูครน (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

19:25 ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 271 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ 

09:45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.......  

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้
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หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บส่วนต่างค่าทวัรเ์พ่ิม

ตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5.ในกรณีคณะเดินทาง แต่คณะไมถึ่ง 15 ท่าน บริษัทจะขอเก็บส่วนต่างค่าทวัรท่์านละ 2,000.- บาทต่อท่าน 

 ในกรณีท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์มส่ามารถเดินทางได ้ จะถือวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง่ือนไขใน 

  การยกเลิกการเดินทาง 

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  
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อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 80 USD ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งส้ิน 80 USD ตอ่ทา่นตลอดทริป ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้

นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง  
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วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือ
กรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

 

 


