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UPDATE 03/08/17 

จดุเดน่ของการเดนิทาง 

รวมเดนิทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวปี เต็มอ ิม่กบัประวตัศิาสตรท์ ีย่ ิง่ใหญแ่ละยาวนานของ
อาณาจกัรออตโตมนั ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบBird eye view ณ เมอืงคปัปาโดเกยี 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทาง 
Bus VIP 45 ทีน่ ัง่หนา้จอ Touch Screen ทกุทีน่ ัง่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่เกม ดหูนงั ฟงัเพลง 
FreeWIFIOn Bus ตลอดการเดนิทาง!!! 

ทัวรโ์ปรแกรม TURKEY surprise  8DAYS 
สายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK) รหัสทัวร ์ MC24_TURKEY surprise 8DAYS 
วันเดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 2560  
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อตัราคา่บรกิาร 

       วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/หอ้ง) 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่(2+1) 

พักเดีย่ว (เพิม่) 
เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

23-30 ก.ย.60 
29 ก.ย.-06 ต.ค.60 

29,998 บาท 29,998 บาท 29,998 บาท 6,000 บาท 

07-14 ต.ค.60 
12-19 ต.ค.60 
13-20 ต.ค.60 
14-21 ต.ค.60 
15-22 ต.ค.60 
16-23 ต.ค.60 
21-28 ต.ค.60 

30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 6,000 บาท 
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วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

18.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้4 สายการบิน
Turkish Airlinesเคานเ์ตอร ์Uประต ู9ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางแกท่า่น 
21.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้4 สายการบนิ

Turkish Airlinesเคานเ์ตอร ์Uประต ู9 ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางแกท่า่น (ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
21.30 น. เหริฟ้าสูก่รุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ TurkishAirlinesเทีย่วบนิที ่TK-65ใช้เวาลาเดนิทางประมาณ 10 

ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง อสิตนับูล–ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั–คซูาดาซ ึ    (B/L/D) 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอสิตนับูลหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
  จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงอสิตนับลู 

00.50 น. เหริฟ้าสูม่มมกรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ TurkishAirlinesเทีย่วบนิที ่TK-69ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป) 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอสิตนับูล หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

  จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงอสิตนับลู(ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทุกท่าน จุดทีบ่รรจบกันของทวปียุโรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกไีดรั้บสมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี 

ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคัญเนื่องจากเป็นเสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะได ้
เห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบไดแ้ก ่Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน 

แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทัง้ส ิน้ 
1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที ่21) 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 อสิตนับูล–ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั–คซูาดาซ-ึปราสาทปุยฝ้าย O O O 
KUSADASI 

SEAPORT HOTEL 

& SPA 

3 คซูาดาซ-ึบา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล ่  O O O 

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

4 ปามุคคาเล-่เมอืงคอนยา่–พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-คปัปาโดเกยี O O O 

CAPPADOCIA 

GOLD YILDIRIM 

HOTEL 

5 
คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 
หบุเขาอุซซิาร ์  

O O O 

CAPPADOCIA 

GOLD YILDIRIM 
HOTEL 

6 
คปัปาโดเกยี-ทะเลสาบเกลอื-องัการา่-สสุานอตาเตริก์ 
กรุงอสิตนับูล 

O O O 
RAMADA GOLDEN 

HORN HOTEL 

7 
อสิตนับูล-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-

พระราชวงัTopkapi- ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 
O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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ขณะทีล่่องเรือพรอ้มดืม่ด ่ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชแ่ละ

บา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7ชม.(ระยะทาง560 กม.)  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัKUSADASI SEAPORT HOTEL & SPA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม คซูาดาซ-ึบา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย(B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแมม่าร ี ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู่และ

สิน้พระชนม์ในบา้นหลังนี้ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ยุคโบราณ สรา้งดว้ยหนิอ่อนเป็น
สถาปัตยกรรมกรกีแบบไอโอนคิ และมเีสาหนิตัง้ตระหงา่นรอบวหิารมากกวา่ 100 ตน้ ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง 

แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตีได ้

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นที่

อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล 
ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้ง

ทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 
คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH)ทีย่ังคงเหลอื

ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันี,้ หอ้งสมดุโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสิง่
ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.(189 กม.) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหล

ทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย 
ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัว

ของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืง
เฮียราโพลสิ(Hierapolis)เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกันว่ามี

สรรพคุณในการรักษาโรคเมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลงเหลอืเพียงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทั่วไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหิารอพอลโล 
สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัPAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่  ปามุคคาเล-่เมอืงคอนยา่–พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-คปัปาโดเกยี-ระบ าหนา้ทอ้ง(B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กโิลเมตร ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana museum)เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธโิดยการ

เดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ยส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิรูมี่อาจารย์ทาง
ปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายใน

ประดบัฝาผนังแบบมสุลมิและยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง 30  

นาท ีระหวา่งทางแวะชม Caravansaraiทีพั่กของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Danceเป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่เกดิขึน้มา

เมปืระมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนยีนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่

ส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมี
การพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน(บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอด

การแสดง) 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัCAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่(คปัปาโดเกยี) 
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วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาอุซซิาร ์ (B/L/D) 

** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือ่ชมความ
งดงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 

(คา่ข ึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 210-250 USD ) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก
องคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียู่หลายแห่ง แตล่ะแห่งมอีโุมงคเ์ชือ่มตอ่ถงึกันเป็นสถานทีท่ีผู่นั้บ

ถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิตส์ าหรับทีเ่ราไปชมวันนี้เป็นเมอืงใตด้นิ

ทีม่ขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มี
โบสถ์ หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและ

ทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ที่เมอืงเกอเรเม (Goreme)ซึง่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ย

กบัศาสนาครสิต ์ชม หบุเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หุบ
เขาดงักลา่วมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองด ี

ๆ จะรูว้่าอุซซิาร์ คอื บริเวณทีสู่งทีสุ่ดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดตีอุซซิาร์ ก็มีไวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมีภัยอกีดว้ย จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงานทอพรม  โรงงาน

เซรามคิอสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ และของทีร่ะลกึ 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัCAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่(คปัปาโดเกยี) 

วนัทีห่ก คปัปาโดเกยี-ทะเลสาบเกลอื-องัการา่-สสุานอตาเตริก์-กรุงอสิตนับูล (B/L/D) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงองัการ่า เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะ
ถ่ายรูปและชมววิของ ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงองัการา่ หรอืทีม่ชี ือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว์า่ Angoraเป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอสิตันบูล กรุง

องัการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากนครอสิตันบลูทาง
ทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ 

และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความส าคญัของกรุงองัการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 
4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตรุก ีและอันดับ ๒ ในกลุม่เมอืงหลวง

ยโุรป ในขณะทีน่ครอสิตนับลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานัน้ กรุงองัการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้
และเครือข่ายคมนาคมในภูมภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยง

ภมูภิาคตา่ง ๆ ของตรุกเีขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจากภาคตา่งๆ ทัว่ตรุกดีว้ย   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นเดนิทางสูสุ่สานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของMUSTAFA 

KEMAL ATATURK ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตรุก ีและ
ประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ ISMET INONU ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุกดีว้ยอนุสรณ์สถานออกแบบโดย

สถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตรุกทีีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966 – 1987 และ 1999 – 
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2009 จะเป็นรูป ANITKABIRดว้ยสุสานอตาเตริก์  (Anitkabir หรอื Memorial Tomb หรอื Atatürk 

Mausoleum) 
  น าทกุทา่นเดนิทางตอ่สูก่รุงอสิตนับูล ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัRAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด อสิตนับูล-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัTopkapi- ตลาดสไปซม์าร์

เก็ต        (B/L/-) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรอื ฮปิโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการ
ทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาใน

สมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่
สว่นใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิแีตใ่นปัจจุบันเหลอืเพยีงพืน้ที่

ลานดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พื่อถวายแกฟ่าโรหท์ุ

ตโมซสิที ่3 ถูกน ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที่ 7 จากนัน้ไม่
ไกลน าทกุทา่นชม Blue Mosque หรอื Sultan Ahmet Mosqueถอืเป็นสเุหร่าทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2 

จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ
สถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืวา่เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในตรุก ีสามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง

นานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าทกุทา่นชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ยุคกลาง ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตน

ตนิ เป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถู่กผูก้อ่การรา้ย
บกุท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขดัแยง้ระหวา่งพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึ

รัชสมัยของ  พระเจา้จัสตนิเนยีนมอี านาจเหนอืตรุกจีงึไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึน้ใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี 

ตวัโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหา สิง่ของมี
คา่ตา่งๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอย่าง มโหฬารตอ่มาเกดิแผ่นดนิไหวอย่างใหญ่ท าให ้

แตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน ถงึสมัย พระเจา้โมฮัมเหม็ดที ่2 
มอี านาจเหนอืตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลงันีใ้หเ้ป็นสเุหร่าของชาวอสิลาม 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลังจากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวงัTopkapiตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าซึง่ถือเป็นเขตประวัตศิาสตร์ที่ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1985 พระราชวัง Topkapiสรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.
1459 บนพื้นทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถ

มองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งทีเ่จรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโต
มัน พระราชวงัแหง่นีม้รีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสีพั่นกวา่คนน าทา่นเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรง

ทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครื่องใชส้ว่นพระองคเ์ครื่องเงนิต่างๆ มากมายน าท่านสูต่ลาดสไปซม์ารเ์ก็ต

(Spice Market)หรอืตลาดเครือ่งเทศ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ 
เครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึน้ชือ่และถั่วหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิ Turkish Airlinesเทีย่วบนิที ่TK-64 ใชเ้วาลาเดนิทาง 

  ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

20.40 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิ Turkish Airlinesเทีย่วบนิที ่TK-64 ใชเ้วาลาเดนิทาง 

  ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป) 

 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

09.25 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

09.45 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
  (ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป)  

 
**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคญั**  

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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***รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั***  

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด
หอ้งพัก เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) หอ้งจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีทีลู่กคา้พักหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 
เตยีงบรกิาร ท าใหต้อ้งเปิดบรกิารเป็นหอ้ง 1Twin + 1Sglทางบรษัิทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามหนา้งาน 
กรณีเดนิทางเป็นต ัว๋กรุป๊ หากออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ Turkish Airlines ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับ
พรอ้มคณะ  
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์
คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ (บรกิารน ้าดืม่บนรถ 1 ขวดเล็ก/ทา่น/วัน และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญต่อ่ 4 ทา่น) 
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง
อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้”) 
(หมายเหต:ุคา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปีทางบรษัิทประกันฯจะชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูนและเครือ่งร่อนทุกประเภท ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ 
Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
คา่หนังสอืหนังสอืเดนิทาง 
คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทค์า่อาหารสัง่พเิศษ, คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก  
คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ, คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร bell boy ของแตล่ะโรงแรม 
เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่และ 
คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ 57USD หรอืประมาณ 1,995 บาท ตอ่ทรปิ 

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 18 USD) 
พนกังานขบัรถในทอ้งถิน่ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 12 USD) 
คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 9วนั เทา่กบั 27USD)    
แตท่ ัง้นีม้คัคเุทศกไ์ทยขึน้อยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้ 

กรณียกเลกิ 
ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ ณ วนัน ัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้
(ตวัอยา่งเชน่ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิท ัง้หมดในทกุกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยัง
สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจของสาย
การบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ 
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***หมายเหต*ุ** 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น  ซึง่ใน
กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่15ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะ
ทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณา
ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 
หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื คา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่
สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่
ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
 

 

 

 

 


