
 

 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– อสิตนับลู (ตรุก)ี เดนิทางโดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) 

          ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 20 กโิลกรมั และขากลบั 20 กโิลกรมั   

· โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พเิศษ พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 

· ชม มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย สญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญแ่หง่เมอืงนกัรบโบราณอยา่งเมอืงทรอย 

· ชมดนิแดนเทพนยิาย คปัปาโดเกยี ชมความสวยงามอนันา่อศัจรรยข์องปามคุคาเล ่(ปราสาท
ปยุฝ้าย) 

· ชมนครโบราณอะโคโปลสิ นครโบราณเอเฟซสุ  บา้นพระแมม่าร ี พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเร
เม ่

· ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับลู "บลมูอสก"์  สเุหลา่เซนตโ์ซเฟีย  ฮปิโปโดม 

· ลอ่งเรอืทีช่อ่งแคบบอสฟอรสั  น ัง่บอลลนูชมววิเมอืงปาโดเกยี (ไมร่วมคา่น ัง่บอลลนู) 

· ชอ้ปป้ิงเครือ่งเทศที ่ตลาดสไปซ ์ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

2  อสิตนับลู - เมอืงชานกักาเล - มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย - เมอืงไอวาลกิ 

3  
เมอืงเพอรก์ามมุ - วหิารอะโคโปลสิ - เมอืงคชุาดาส ึ- บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงโบราณ
เอเฟซุส -  
โรงงานผลติเสือ้หนงั - ปามคุคาเล 



 

4  เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ - ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - 
เมอืงคปัปาโดเกยี 

5  ชมความงามเมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิคาดคั  - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่- 
โรงงานเซรามคิและรา้นจวิเวอรี ่- กรงุองัการา่ - ทะเลสาบน า้เค็ม LAKE TUZ 

6  เมอืงอสิตนับลู - พระราชวงัโดลมาบารเ์ช - ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - ตลาดส
ไปซ ์ 

7  สเุหรา่สนี า้เงนิ - ฮปิโปโดม - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ทา่อากาศยานอสิตนับลู 

8  กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

12 - 19 Mar 2020  32,900  31,900 30,900 10,000 7,000 

23 - 30 May 2020  32,900  31,900 30,900 10,000 7,000 

06 - 13 Jun 2020  32,900  31,900 30,900 10,000 7,000 

20 - 27 Jun 2020  32,900  31,900 30,900 10,000 7,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

07.00  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 Turkish Airlines (TK)  
โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดย สายการบนิเตอรก์ชิแอร์
ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK059 

15.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตันบลู เมอืงอสิตันบลู  ประเทศตรุก ี                         

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรตรุก ีพรอ้มตรวจเช็คสมัภาระแลว้   



 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 อสิตนับลู - เมอืงชานกักาเล - มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย - เมอืงไอวาลกิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2)          

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานกักาเล(Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว
ทีส่ าคัญของตรุก ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื 
เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยัง
เป็นทีข่นถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานัคคาเลเป็นทีต่ัง้
ของสมรภมูริบกัลลโิปลแีละยังเคยเป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย ทีป่รากฏในสงครามกรุง
ทรอย เมอืงชานักกาเลตัง้อยูห่า่งจากกรุงอสิตันบลู ดว้ยการเดนิทางทางรถยนตป์ระมาณ 
4 ชัว่โมง ปัจจุบัน มซีากของก าแพงเมอืงทีเ่ป็นหนิหนาปรากฏอยู ่จงึเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy) ทีม่ชีือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึน้เมือ่ 4,000 ปี
มาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญค่ดิวา่เป็นนยิายทีแ่ตง่ขึน้และน ามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แต่
ในศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีวา่มอียู่
จรงิ ทีตั่ง้อยูใ่นบรเิวณจุดยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) 
ท าใหน้ครแหง่นี้สามารถควบคมุเสน้ทางการตดิตอ่ทัง้ทางบกและทางน ้าระหวา่งทวปี
เอเชยีและทวปียโุรปได ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงไอวาลคิ ระหวา่งทางน าทา่นแวะถา่ยรูป มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย 
(TROJAN HORSE) มา้ไมท้ีโ่ดง่ดังสดุๆจากภาพยนตรเ์รือ่ง Troy ทีช่าวกรกีชุบ้ายสง่
มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอย เพือ่เป็นของก านัลทีช่นะในสงคราม Trojan แตค่วามจรงิไดแ้อบ
บรรจุคนในมา้ไม ้เพือ่มาเปิดประตเูมอืงใหท้หารเขา้ตตีัวเมอืงทรอยจนลม่สลาย ดังนัน้
มา้ไมจ้งึเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบในสมัยโบราณ 

   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND MILAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 
ดาว 

 



 

วนัที ่3 เมอืงเพอรก์ามมุ - วหิารอะโคโปลสิ - เมอืงคชุาดาส ึ- บา้นพระแมม่าร ี- เมอืง
โบราณเอเฟซุส - โรงงานผลติเสือ้หนงั - ปามคุคาเล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเพอรก์ามมุ (PERGAMUM) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโต
เลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมน่ ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืง
โบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวก เฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 
คอื วหิารอะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซึง่แปลวา่ นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานใน
การป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูตั้ง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่
มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ที่
เตบิโตรุ่งเรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้ หลังจากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงคชุาดาส ึ(KUSADASI) เป็นทา่เรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่น
ครสิตกาล ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพ่ักส าหรับกอง
คาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหวา่งยโุรปและ
แอฟรกิาใตแ้ละ คซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 น าทา่นชม 
บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VERGIN MARY) เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่
มารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู เป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีค่
รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมัสการใหไ้ดส้กัครัง้ มลัีกษณะเป็นบา้นชัน้เดยีว
ภายในเป็นหอ้งโถงกวา้ง ๆ ไมม่สี ิง่ตกแตง่ภายในมากนัก มภีาพเขยีนทีฝ่าผนังและแทน่
บชูา 

   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าทา่นชม เมอืงโบราณเอเฟซุส  (EPHESUS)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ ารุงรักษาไว ้
เป็นอยา่งดแีหง่หนึง่ของโลก เมอืงเอเฟซสุเป็นเมอืงในยคุโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่สวยงามสม
กับการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณเมอืงโบราณเอเฟซสุ รุ่งเรอืงในยคุ
สมัยกรกี และโรมนั มอีายกุวา่ 2,500 ปี เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่
อพยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรอืงขึน้มาในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าลแผนผังเมอืงเอฟฟิซสุ
นัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเลศิทางดา้นยทุธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตัวเมอืงตัง้อยูต่ดิกับทะเลอี
เจีย้น เรอืสนิคา้สามารถเทยีบทา่ไดใ้กลป้ระตเูมอืงมาก และตัวเมอืงเอฟฟิซสุนัน้ตัง้อยู่
ในหบุเขาทีข่นาบดว้ยภเูขาสงูสองดา้นคอืภเูขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภเูขา
ไพออน (Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบกุโจมตไีดย้ากมากหลังจากนัน้น าทกุทา่นเยีย่ม
ชม โรงงานผลติเครือ่งหนงั ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของตรุก ีมเีสือ้ผา้แบบทนัสมัย 
น ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใสส่บายขึน้ ราคาถกูกวา่ในยโุรปหรอื
สหรัฐอเมรกิารครึง่ตอ่ครึง่ เนื่องจากตรุกเีป็นประเทศทีส่ง่ออกหนังวัตถดุบิใหกั้บแบรนด์
ไฮเอนดท์างฝ่ังยโุรปอกีดว้ย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่



 
(PAMUKKALE) เป็นทีตั่ง้ของนครโบราณเฮยีราโปลสิ และบอ่น ้าแร่ทีป่ระกอบดว้ย
หนิปนูและเกลอืแร่ ไหลเป็นน ้าตกจากทีส่งู100 เมตรลงสูพ่ืน้ สายน ้าทีถ่กูอากาศเย็นตัว
ลงท าใหแ้คลเซยีมตกตะกอน เกดิเป็นอา่งแคลเซยีมธรรมชาต ิขนาดมหมึา เรยีกวา่ ปา
มคุคาเล ่ในยคุโรมนั สถานทีแ่หง่นี้เป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 
ดาว 

วนัที ่4 เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ - ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลา
นา - เมอืงคปัปาโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (8) 

น าทา่นชม นครโบราณเฮยีราโปลสิ (HIERAPOLIS) สนันษิฐานกันวา่มอีายุ
ประมาณ 2,200 ปี มคีวามหมายวา่ เมอืงแหง่ความศักดิส์ทิธิ ์ภายในมสีถานทีน่่าสนใจ 
คอื สระน ้าโบราณ,โรงละคร และพพิธิภัณฑเ์ฮยีราโปลสิ จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทปยุ
ฝ้าย หนา้ผาสขีาวทีก่วา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน ้าเป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง และน ้าตก
แชแ่ข็ง ถา้มองดจูะเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอื ปยุฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้
จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างตา่งๆอยา่งมหศัจรรย ์เมือ่น ้าแร่มอีณุหภมูปิระมาณ 
33-35.5 องศาเซลเซยีส ประชาชนจะนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัติ
ในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรค
ไต จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของ อาณาจักรเซลจุก 
(Selcuk) อาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์บนผนืแผน่ดนิตรุก ีและยังเป็นศนูยก์ลางทาง
ศาสนาของนกิายเมฟลาว ี ซึง่กอ่ตัง้โดยนักกวชีาวอัฟกานสิสถาน และท าใหช้าวครสิต์
จ านวนไมน่อ้ยเลยหันมานับถอืสาสนาอสิลาม ในแตล่ะปีจงึมผีูม้าแสวงบญุทีน่ี่เป็น
จ านวนมาก 

   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

น าทกุทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (MEVLANA MUSEUM) อาคารหลังใหญ่
ทีภ่ายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบ
มสุลมิ ในอดตีเป็นสถานทีส่ าหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนาอสิลาม และบรรดานักบวช
ในศาสนาจะใชเ้ป็นทีส่วดมนตท์ าสมาธดิว้ยวธิกีารอดอาหารเพือ่ทรมานตัวเองแลว้ไป
เดนิหมนุวนเป็นวงกลมพรอ้มกับการท าจติใหส้งบดว้ยการฟังเสยีงขลุย่เรยีกวธินีี้วา่ " 
Whirling Dervishes " ปัจจุบันสว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจ
ลาเลดดนิ อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท และยัง
เป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 



 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

ชมการแสดงพืน้เมอืง ระบ าหนา้ทอ้ง เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กันวา่เกา่แกม่าก สบืสาว
ประวัตไิดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ทา่เตน้จะเป็น
แนวเดยีวกัน คอื ใชม้อืแขนร่ายร าหนา้ทอ้งจะ  ถกูเตน้เป็นลอนคลืน่ สะโพก จะสา่ย
เคลือ่นไหว เสือ้ผา้ ก็มสีไตลท์ีค่ลา้ยกัน คอื เนน้สะโพก ซึง่อาจแตง่ดว้ย แถบผา้ส ี
ลกูปัด หรอืเหรยีญโลหะเย็บตดิเป็นแถว เวลาสา่ยจะไดเ้กดิเสยีงดังเขา้กับเสยีงดนตร ี

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ GOREME KAYA HOTEL 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 
ชมความงามเมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิคาดคั  - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเร
เม ่- โรงงานเซรามคิและรา้นจวิเวอรี ่- กรงุองัการา่ - ทะเลสาบน า้เค็ม LAKE 
TUZ 

05.00  ** OPTIONAL TOUR : ตอ้งออกเดนิทางจากโรงแรมประมาณ 05.00 น.** 

1. ส าหรับทา่นทีส่นใจสมัผสับรรยากาศเมอืงคัปปาโดเกยียามเชา้โดยการขึน้บอลลนู ใช ้

เวลาบนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (โดยคา่บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ คา่บรกิาร
โดยประมาณทา่นละ  230 - 250 USD) 
2. ส าหรับทา่นทีอ่ยากสมัผสัประสบการณ์ใหมก่ับการน่ังรถ JEEP SAFARI เพือ่ชมความ
สวยงามโดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ อกีทัง้ใหท้า่นไดแ้วะถา่ยภาพ
เก็บความประทับใจ ใชเ้วลาบนรถจิ๊บประมาณ 1 ชัว่โมง (โดยคา่รถจิ๊บไมไ่ดร้วมอยูใ่น
รายการ คา่บรกิารโดยประมาณทา่นละ  100 - 150 USD) 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (11)            

น าทา่นสู ่นครใตด้นิคาดคั ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เพราะทีเ่มอืง
ใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่ง
ไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้ง
เป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน 

จากนัน้น าทกุทา่นเยีย่ม ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่ศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์
ในชว่ง ค.ศ.9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต ์ทีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้า
เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ 



 

   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

จากนัน้ชม โรงงานเซรามคิและรา้นจวิเวอรี ่อสิระเชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้ตาม
อัธยาศัย หลังจากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงองัการา เมอืงหลวงของประเทศตรุกเีมอืงทีใ่หญ่
เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบลู ตัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยีเป็นศูนยก์ลาง
ของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย น าทกุทา่นแวะ
ถา่ยรูปกับ ทะเลสาบน า้เค็ม LAKE TUZ (TUZGOLU) ทะเลสาบน ้าเคม็ทีใ่หญเ่ป็น
อันดับสองของตรุก ีเมือ่หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผน่
หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุลกูหลูกูตา และยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ย
ท าหนัง STAR WAR อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั THE ANKARA HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่6 เมอืงอสิตนับลู - พระราชวงัโดลมาบารเ์ช - ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - 
ตลาดสไปซ ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (14)               

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู ใชเ้วลาในการเดนิทาง 5 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 

   

จากนัน้น าทกุทา่นเยีย่มชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่(DOLMABAHCE PALACE) 
สรา้งเสร็จในสมัยของสลุตา่นอับดลุเมจติซึง่ทรงคล่ังไคลค้วามเป็นยโุรปอยา่งทีส่ดุทรงมี
พระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่นี้เป็นทีป่ระทับแหง่ใหมแ่ทนพระราชวังทอปกาปิกา 
เนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปทีเ่ดน่ชดั ดา้นหนา้
พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญส่ไตลบ์าร็อกตัง้ตระหงา่นขณะทีตั่วพระราชวังนัน้งดงามดว้ย
ศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบันไดยังตกแตง่ดว้ยแกว้เจยีระไน หอ้งโถงใหญป่ระดับ
ดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกวา่ 4.5 ตัน อลังการมาก 



 
น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสพอรสั (BOSPORUS STRAIT) เป็นชอ่งแคบทีกั่น้
ระหวา่งตรุกเีธรซทีอ่ยูใ่นทวปียโุรปกับคาบสมทุรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี เป็นชอ่งแคบ
หนึง่ของตรุกคีูกั่บชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้ีเ่ชือ่มกับทะเลอเีจยีน ชอ่งแคบบอส
ฟอรัสทางตอนเหนือและชอ่งแคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชือ่มระหวา่ง ทะเลด ากับ
ทะเลมารม์ะราซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนชอ่งแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 
กโิลเมตร สว่นทีก่วา้งทีส่ดุกวา้ง 3,700 เมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 700 เมตร ความลกึ
ระหวา่ง 36 ถงึ 124 เมตร ฝ่ังทะเลของชอ่งแคบเป็นเมอืงอสิตันบลูทีม่ปีระชากร
หนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

พาทกุทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดสไปซ ์เป็นตลาดทีม่อีายเุกา่แกย่าวนาน ถงึ 350 กวา่ปี
สนิคา้ทีข่ายอันดับหนึง่ ไดแ้กเ่ครือ่งเทศ ตามชือ่ของตลาดสไปซ ์โดยแทบทกุรา้นจะมี
กระบะไมว้างเรยีงกัน แตล่ะกระบะจะบรรจุเครือ่งเทศกลิน่ตา่งๆ เชน่เครือ่งเทศส าหรับ
หมักเนื้อ ตม้น ้าซปุ หรอื แมแ้ตอ่บเชยหรอืซเีนมอนทีใ่ชผ้สมกับเครือ่งดืม่นอกจาก
เครือ่งเทศแลว้ยังมสีนิคา้ประเภทถ่ัว ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้ น ้าผึง้แท ้น ้ามนั
หอมระเหย ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมซือ้ตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์
ขนมหวานเตอรก์ชิตน้ต ารับแท ้ๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (16) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่7 สเุหรา่สนี า้เงนิ - ฮปิโปโดม - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ทา่อากาศยานอสิตนับลู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (17)                                

น าชม สเุหรา่สนี า้เงนิ หรอื "บลมูอสก"์ (BLUE MOSQUE) สญัลักษณข์องเมอืง
นครอสิตันบลู สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตันบลู มชีือ่เรยีกอกี
อยา่งหนึง่วา่สเุหร่าสลุตา่นอาหเ์มตที ่1 เป็นสเุหร่าทีม่แีรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่
ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญก่วา่วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ สเุหร่าแหง่
นี้ประดับดว้ยกระเบือ้งอัซนคิ บนก าแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้า่งๆเชน่กหุลาบ 
ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกันคนละฝ่ัง 
ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6 หอ ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง 260 บาน 
สลับดว้ยกระจกสอัีนน่าวจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ ่ภายใน
ประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพ่ักส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้
น ้า ปัจจุบันเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง จากนัน้ชม ฮปิโปโดม 
(HIPPODROME) ยา่นแหง่นี้แตเ่ดมิเป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงในยคุไบแซนไทนแ์ละ
ใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับแขง่กฬีาขับรถมา้ แตใ่นปัจจุบันเหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีทีม่ี
แคล่านและเสาโบราณอกี 3 ตน้ แตเ่ดมิเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครูเสดไดถ้กู
ศัตรูหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน้ 



 

   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 

หลังจากนัน้น าทกุทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (ST. SOPHIA MUSEUM) หรอื 
โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ซึง่ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุ
สวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์พระเจา้จักรพรรดิค์อนสแตน
ตนิเป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์อง
ศาสนาครสิต ์แตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการ
ขัดแยง้ระหวา่งพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลาม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอสิตนับลู 

17.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK58   

วนัที ่8 กรงุเทพฯ 

07.30  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรมใน
รัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง
แตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

อตัรานีร้วม   

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป-กลับพรอ้มคณะ(ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
ได)้ 

คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 



 
คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ เตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ทา่นละ 20 กก.โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ ถอืขึน้เครือ่ง 
7 กก. 

คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

คา่หัวหนา้ทวัรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

คา่ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,500 บาท/ทา่นหรอื 75USD/ทา่น ตลอดการ
เดนิทาง (โปรดช าระทีส่นามบนิ) 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูกั่บความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 

คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)   

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทยกรุณาเตรยีมเอกสารคอื 

                1) พาสปอรต์                                       2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 

                3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่                           4) ส าเนาทะเบยีนบา้น 



 
                5) สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์

                6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่าย
คา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ไทยทีต่อ้งการอยูเ่กนิ 30 วนั 

คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ราชการ (พาสปอรต์ราชการตอ้งท าวซีา่ทกุกรณ)ี 

การจองและช าระเงนิ 

                ช าระคา่มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัต ิช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่มัดจ า 15,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 60 
วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน หักคา่มัดจ า 25,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 24 วัน คดิคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละ
ปีใหม ่1 - 35 วัน) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถท า
กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม
เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณนีี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วัน หรอืจัดหาคณะ
ทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 



 
2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามนัเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลังจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

5.   ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน
ปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัตาม
สถานการณ์ดังกลา่ว  

 


