บินตรงสู่กรุงอีสตันบูล พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวย งาม
ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้าพุร้อนไหลทะลุ ขึ้นมาจากใต้ดิน
ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จ้าลอง แห่งเมืองทรอย
ชมโชว์ ระบ้าหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
31,900.26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 61 (วันมาฆบูชา)
32,900.12 – 20 มีนาคม 61
32,900.ราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
5 – 13 กุมภาพันธ์ 61

พักเดี่ยว

8,900.8,900.8,900.-

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U
ของสายการบิน Turkish Airlines (TK) พบเจ้าหน้าที่ค อยให้การต้ อนรับและอ านวยความสะดวกด้า น
สัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
23.45 น. ออกเดิ น ทางสู่ ท่ าอากาศยาน อตาเติ ร์ ก เมื องอิ สตั น บู ล ประเทศตุร กี โดยเที่ยวบิ นที่ TK69
สายการบิน Turkish Airlines บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จาลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ
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จากนั้นเดินทางสู่ ชานัคคาเล่ (Canakkale) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (แจก Breakfast Box
บนรถ) เมืองชานัคคาเล่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า และชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเป็นที่ขนถ่ายสินค้าจาก
เอเชียสู่ยุโรป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ชานัคคาเลเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ่าย
สัมพันธมิตรต้องการรุกคืบเข้าไปยังช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้นเมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ในอดีต
ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นและนามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุด
ค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีตว่ามีอยู่จริง ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลใกล้ๆ ปากช่องแคบ
ดาร์ดะเนลส์ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจึงได้สร้างม้าไม้จาลองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลกที่หลงไหลในมหากาพย์อีเลียต นาท่ า น ถ่ ายรู ป กั บ ม้ าไม้ ต ามตานาน จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่เมืองไอย์วาลิก
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ Grand Halic Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดิ นทางอี กครั้ง
โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

กลางวัน

จากนั้นเดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ทั้งด้านวัฒนธรรม
การค้าขาย และการแพทย์ นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนาม
ถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค์ ด้านในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจ้าซุส หรือเซอุส ปัจจุบันนี้
เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาไปเก็ บรั กษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพอร์ กามัม ที่กรุงเบอร์ลิน
ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ที่เหลือบริเวณของซุ้มประตูเอาไว้ให้ และโรงละครเพอร์กามัม โรง
ละครยุคโบราณที่ชันที่สุดในโลก สร้างปีที่ 3 ก่อนคริสตกาล จุคนได้ถึง 10,000 คน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่สาคัญของพ่อค้าวานิ ชจากยุ โรปและแอฟริกาใต้
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุ ส (Ephesus Ancient City) เมือ งโบราณที่มีการบารุงรั กษา
ไว้เ ป็น อย่ างดีเ มือ งหนึ่ งเคยเป็น ที่อ ยู่ ของชาวโยนก จากกรีก ซึ่ งอพยพเข้า มาปั กหลักสร้ างเมื อง ซึ่ ง
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รุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่ อนคริ สตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อ
เล็กซานเดอร์ มหาราชภายหลั งเมื่อ โรมัน เข้ าครอบครองก็ได้ส ถาปนา เอฟฟิซุ ส ขึ้ นเป็ น เมื องหลวง
ต่างจัง หวัดของโรมัน นาท่ านเดิน บนถนนหินอ่ อนผ่านใจกลางเมือ งเก่าที่ส องข้า งทางเต็มไปด้ วยซาก
สิ่งก่อ สร้า งเมื่อ สมั ย 2,000 ปี ที่แล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่ส ามารถจุ ผู้ชมได้กว่า 30,000
คน ซึ่ง ยังคงใช้งานได้จนถึง ปัจ จุบันนี้ นาท่า นชม ห้ องอาบน้าแบบโรมัน โบราณ Roman Bath ที่ยัง
คงเหลื อ ร่ อ งรอยของห้ อ งอบไอน้ าให้ เห็ น อยู่ จ นถึง ทุ กวั น นี้ ห้ อ งสมุ ด โบราณที่ มี วิ ธี การเก็ บรั กษา
หนังสือ ไว้ได้เป็น อย่างดี ทุกสิ่งทุ กอย่างล้วนเป็น ศิลปะแบบ เฮเลนนิสติ คที่มีค วามอ่อนหวานและฝีมื อ
ปราณีต
จากนั้นไปชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบให้ กับแบรนด์ ไฮเอนด์
ทางฝั่งยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื องปามุ คคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กิ โลเมตร ใช้ เวลา
เดิน ทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง คาว่า ปามุค คาเล่ใ นภาษาตุ รกี แปลว่ า ปราสาทปุ ยฝ้ าย เป็น น้ าตก
หินปูน สีขาวที่ เกิดจากธารน้าใต้ ดินที่มี อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งมี แร่หิน ปูนแคลเซียม
ออกไซด์ ผสมอยู่ ใ นปริ มาณที่ สูง มาก ไหลริ นลงมาจากภู เขา เกิ ดเป็น ประติ ม ากรรมธรรมชาติ อั น
สวยงามและแปลกตาโดนเด่นเป็นเอกลักษณ์
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ Ninova Thermal Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดิ นทางอี กครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อ น
เดินทาง
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองโบราณเฮี ยราโพลี ส (Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่ าสร้ างขึ้นในราว 190 ปี ก่อน
คริสตกาล ใกล้ๆ กับธารน้ าแร่ร้ อน ต้ นธารแห่ง ปามุ คคาเล (ในปั จจุบัน ) เฮี ยราโพลิส เป็น เมืองศักดิ์ สิท ธิ์
ศูนย์ กลางทางศาสนา ปั จจุบันนี้แ ม้จะเหลื อเพี ยงซาก แต่ ยังคงมีเสน่ห์ และเดิ นทางสู่ ปราสาทปุ ยฝ้าย
(Cotton Castle) มี จุ ดเด่ นที่ หน้ าผาสี ขาวขุ่นหน้า ตาเหมื อ นธารน้ าแข็ง ขั้ นบั น ได เกิ ด จากน้าแร่ร้อ นที่ มี
ส่วนผสมของแคลเซี ยมออกไซด์ผุด ขึ้นจากใต้ดิน ตกตะกอนเป็น หินปู นห่ ม เนิน เขาทั้ งลูกมานับพัน ปี
จนกลายเป็น ชั้น หิ นลดหลั่น เหมือ นระเบียงหิ มะ งดงามจนได้รั บการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและชาติในปีค.ศ. 1988
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.50ชั่วโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยัง
เป็นศูนย์กลางที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่
สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้ น นาท่า นสู่ พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึ่ง ก่อ ตั้ งขึ้ นในปี ค.ศ. 1231 โดย
เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซึ่ งเชื่อกั นว่าชายคนนี้เป็น ผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่ าเป็น ผู้
ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ให้เปลี่ ยนมานั บถือศาสนาอิส ลาม เดิ มเป็นสถานที่นั กบวชในศาสนา
อิสลามทาสมาธิโ ดยการเดิน หมุ นเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ยส่ว นหนึ่ง ของพิพิ ธภั ณฑ์ เป็ นสุ สาน
ของเมฟลาน่า เจลาลุ คดิน รูมี่อาจารย์ ทางปรัชญาประจาราชสานั กแห่ง สุลต่ านอาเลดิน เคย์โ คบาท
ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขีย วสดใส ภายในประดั บฝาผนังแบบมุ สลิม และยังเป็ น
สุสานสาหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
พักที่ Ozkaymak Park Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอี กครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อน
เดินทาง
วันที่ 5 คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบาหน้าท้อง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
นาท่านเดินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.45 ชั่ ว โมง หนึ ่ ง ในมรด กโล กที่ประกาศโดยองค์การยู เนสโกเมื่อ ปี ค.ศ. 1985 ภาพ
แปลกตาน่าพิ ศวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่า นอาจแทบไม่ เชื่อ ว่านี่ คือฝี มือของธรรมชาติ ล้วนๆ ภายหลัง ที่
ภูเขาไฟระเบิ ดขึ้ นเมื่ อราวๆ 2 ล้ านปีที่ ผ่า นมา ก็มี ลาวาและเถ้า ถ่า นพวยพุ่ง ออกมาเป็ นจ านวนมาก
พอเย็นตั วลงก็กลบแผ่น ดิน เดิม หนาขึ้น ร่วม 150 เมตร กลายเป็ นชั้ นดิน ใหม่ กว่าจะเป็ นริ้ว คลื่น หิ น
เป็น ลอนสวยงาม หิน เป็น แท่ ง ปล่อ งไฟ กรวย หิน รูปเห็ด รูปเจดีย์ ก็ต้ องถู กทั้ งกัด กร่ อนจากลม ฝน
หิมะ และสายน้ ามานับล้านปี ซึ่ งท่ านจะเริ่ มมองเห็ นวิว สองข้า งประปรายเมื่อเริ่มเข้าสู่ คัปปาโดเกี ย
แวะถ่า ยรูป คาราวานซาไร (Caravansarai) จุดพั กขบวนสินค้ าโบราณในสมัยจั กรวรรดิออตโตมั น
ในอดีต
PAGE 5

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
สมควรแก่ เวลานาท่า นเดิ น ทางสู่ นครใต้ ดิน คาร์ ตัค (Cardak Underground City) ซึ่ งเกิด จาก
การขุ ดเจาะพื้ น ดิ นในยามสงครามในอดีต เมือ งใต้ดิ น แห่ ง นี้มี ค รบทั้ งห้ องนอน ห้ องครัว ห้ องน้ า
ห้องอาหาร ฯลฯ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11)
จากนั้ น ชม การแสดงระบ าหน้ าท้ อ ง (Belly Dance) ระบาหน้า ท้ องเป็ นความบั นเทิง เริ งใจที่ ต ก
ทอดมาตั้ งแต่ ยุค โบราณ หลายพั น ปี เป็ น การเต้ น ที่ โ ยกย้ า ยเรื อ นกาย เอว สะโพก และบั ง คั บ
กล้ ามเนื้ อหน้ าท้ องอย่ างพลิ้ว ไหว ด้ ว ยชุ ดสุ ด หวาบหวิ ว นักเต้ นก็ มี ความชานาญและ ประสบการณ์
อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรั บและประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนี ยน
พักที่ Avrasya Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอี กครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อน
เดินทาง
วันที่ 6 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมื องคั ปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่
– เมืองอังการ่า
โปรแกรมพิเศษ (ราคาไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
สาหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกี ย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประมาณ USD 200 ต่อท่าน (กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง กับทางหัวหน้าทัวร์ก่อนชาระเงิ น) เวลา
ประมาณ 05.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทบอลลูนจะมารับท่า นที่บริเวณล็อ บบี้ข องโรงแรม ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่ห าชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดย
บริษัทบอลลูนจะมีทาประกันภัยให้ ท่าน แต่บริษัทประกันภัยที่ทาจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมกรณีขึ้นบอลลูน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (12)
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องเกอเรเม่ Goreme น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง เมื อ งเกอเรเม่
(Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่ว ง ค.ศ. ที่ 9 เกิ ดจากความคิ ด
ของชาวคริส ต์ที่ ต้อ งการเผยแพร่ศ าสนา โดยการขุ ดถ้ าเป็ นจ านวนมากเพื่ อ สร้า งโบสถ์ และยัง เป็ น
การป้อ งกั นการรุ กรานจากชนเผ่ าลั ทธิ อื่น ที่ไม่ เห็ นด้ วยกับศาสนาคริส ต์อี กด้ วย อิส ระเที่ยวชม และ
ถ่า ยรู ปตามเหล่า อาคารบ้า นเรือ นของชาวเมือ งคั ปปาโดเกีย ที่ เกิ ดจากการขุ ด เข้า ไปในหิ นภู เขาไฟ
และใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
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นาท่านเดิ นทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) ชมวิ ธีการทอพรหมแบบดั้งเดิ ม ซึ่งเป็ นสินค้า ที่
มีชื่ อ เสี ยงของประเทศตุ รกี ให้ท่ า นได้ อิส ระเลือ กซื้อ ของฝากตามอั ธ ยาศั ย สมควรแก่เ วลาน าท่ า น
เดิน ทางสู่ เมื องอัง การ่า (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กิ โลเมตร ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3
ชั่วโมง เป็นเมืองหลวงของประเทศตุ รกี ตั้งอยู่บนฝั่ง ทวีปเอเชีย ชาวตุรกี จะเรียกดินแดนฝั่งเอเชียว่า อ
นาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากอีสตันบูล
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (14)
พักที่ Bera Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอี กครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อน
เดินทาง
วันที่ 7 กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้าเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (15)

กลางวัน

สมควรแก่เวลานาท่ านเดิน ทางสู่ กรุงอิ สตั นบู ล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง มหานครสองทวีป เมืองสาคัญ ที่สุ ดของประเทศตุ รกี มี ตานานการ
สร้า งเมื อ งมาแล้ ว เป็ น เวลากว่า 2,700 ปี โด ยไบซั ส (Byzas) ผู้ น าชาวเมการา (Megara) ตาม
คาแนะน าของเทพพยากรณ์ที่ วิห ารเดลฟี ในกรี ซ ติ ด กับช่อ งแคบบอสปอรั ส เดิม ชื่ อว่ า ไบเซนทิ อุ ม
(Byzantium) มีถึงสมัยจักรพรรดิ คอนสแตนติน มหาราช ทรงแสวงหาชั ยภู มิอั นเหมาะสมเพื่ อสร้า ง
กรุงโรมใหม่ท รงเลือ กเมือ งนี้ มีการก่อ กาแพงเมืองล้อมรอบภูเขา 7 ลู กให้เหมือนกั บกรุง โรม สถาปนา
เมื อ งนี้ ใ หม่ ขึ้ นว่ า คอนสแตนติโ นเปิ ล (Constantinople) เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิ กายน พ.ศ.779 มี
ประชากรมากเกือบ 1 ล้านคน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
นาท่านชม สุเหร่าสีนาเงิน (Blue Mosque) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์จะ
สร้างมัสยิดของจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ ได้ โดยสุเหร่านี้สร้างใกล้กับโบสถ์เซนต์โซเฟีย แต่อย่างไรก็
ตามโบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี
จากนั้ น นาท่ า นสู่ ตลาดสไปซ์ (Spice Market) ร้ า นรวงเต็มไปด้วยสีสัน ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศ
เป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆ และราคาดูเหมือนจะย่อมเยาว์ นอกจากเครื่องเทศแล้ว ก็ยังจะมี เซรา
มิก จาน ชาม ถ้วยชา แจกัน โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ ทองคา เครื่องเงิน
เครื่องประดับต่างๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนท์ติดผนัง ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถั่ ว
แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอย่ างเตอร์กิสดี ไลท์ ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ
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นาท่าน ล่ องเรื อ ช่ อ งแคบบอสฟอรั ส (Bosphorus Cruise) เพลิ ด เพลิ น กั บทิ ว ทั ศ น์
สวยงามสองฝั่ ง ฝั่ ง ยุ โรป- ผ่ า นพระราชวั งโดลบามาเช โรงแรมชี ร าอาน โรงแรมเคมปิ น สกี้ อั น
เลิ ศ หรู ตรงกั น ข้ า มฝั่ ง เอเชี ยจะเป็ น ย่ า นเรี ยกว่ า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปด้วยเรื อนไม้
ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติในยุคออตโตมัน ผ่านไปใต้สะพานบอสฟอรัส ฝั่งยุโรปเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป์ บาร์ ร้านอาหารมีระดับ จากนั้นเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที่สงบและมี
เสน่ห์แบบโบราณ เมื่อเรือลอดใต้สะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาติห์ เสียงอึกทึกในตัวเมือง
จะแผ่วลง เหลือแต่เสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้ามันของ
รัสเซียและโรมาเนียที่แล่นเข้าออกช่ องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดะเนลส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพอดีตที่ รัสเซีย
ถื อ เอาช่ อ งแคบตุ ร กี เ ป็ น กุ ญ แจปิ ด ล็ อ กประตู ห ลั งบ้ า นของตน
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (17)
พักที่ Ramada Encore Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดิน ทางอี กครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่
เดินทาง
วันที่ 8 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้าใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช่ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (18)

กลางวัน

นาท่านชม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลางที่สร้ างมา
ยาวนานเกือบ 1,500 ปี จักรพรรดิจัสติเนียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ท รงพระบั ญ ชาให้ ส อง
สถาปนิ กแห่ ง ยุ ค ทาการบู ร ณะโบสถ์ หลั งเก่ า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่
เคยมีใครทามาก่อนในโลก งบประมาณไม่อั้น เซนต์โซเฟียดารงสถานะเป็นโบสถ์คริสต์มากว่า 900 ปี
ก่อนจะมาถึงจุ ดเปลี่ ยนเมื่ อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถู กตีแตกโดยสุลต่านเมห์
เมตที่ 2 และยึดเมืองหลวงแห่งไบแซนไทน์ได้ ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อทาการละหมาด พร้อมทั้ง
บัญชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์คริสต์เป็นมัดยิดของชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทั บภาพโมเสก
อันสวยงามให้หมด
จากนั้ นน าท่า นชม อ่ างเก็ บน าใต้ ดิ น (Underground Cistern) ซึ่ งเป็น อุ โมงค์ เก็ บน้ าที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในอี ส ตั น บู ล สามารถเก็ บน้ าได้ ถึง 88,000 ลู กบาศก์ เ มตร สร้า งขึ้น ตั้ ง ต่ ส มั ยคริส ต์ ศ วรรษที่ 6
ภายในอุโมงค์มีเสากรีกต้ นสูงใหญ่ค้ าเรียงรายเป็นแถว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19)
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้ างโดยสุลต่า นอับดุล เมซิ ด
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(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้ างถึง 30 ปี สร้างด้วยหิน อ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสาน
กับตะวัน ตก ตัว อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่อ งแคบบอสฟอรั สบนฝั่ ง
ทวี ปยุ โรป จุ ด เด่ น ของวัง แห่ งนี้ คื อ มี การประดั บตกแต่ งด้ ว ยความประณี ต วิจิ ต รตระการตามี ทั้ ง
เฟอร์นิเ จอร์ พรม โคมไฟ เครื่อ งแก้ วเจี ยระใน และรูปเขียน รู ปถ่า ยต่ างๆ ที่มี ชื่อ เสียงมากสมควรแก่
เวลานาท่านสู่ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุง เทพมหานคร โดยเที่ยวบิน ที่ TK64 สายการบิน Turkish Airlines บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ
***ก่อ นตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อ นไขการเดินทางอย่างถ่อ งแท้ แล้วจึงวางมัดจ้า
เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง***
หมายเหตุ :
รายการท่อ งเที่ยวอาจมีการสลับหรือ เปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษท
ั ฯ
หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือ เปลีย
่ นแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อ นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถท่านละ 60 USD ตลอดทริป
กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง
หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษท
ั ขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อ นไข
อัตราค่าบริการนี้รวม
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ามัน
ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุในรายการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋าน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า
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•
•
•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย
่ ว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถท่านละ 60 USD ตลอดทริป

เงื่อ นไขการช้าระเงิน
• ชาระค่ามัดจา ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
• ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อ นไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจา
ที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิ กกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
• ในกรณีทส
ี่ ายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตาม
ความเป็นจริง
• ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลีย
่ นแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัย
หรือเหตุการณ์ทอ
ี่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผู้เดินทางเป็นหลัก
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสย
ั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
ทรัพย์สินสูญหายอันเนือ
่ งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง
• กรณีที่สถานที่ทอ
่ งเทีย
่ วใดๆ ทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอ
ี่ ยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่ท่านสละสิทธิใ์ นการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเทีย
่ ว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่
ระบุไว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
• กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเทีย
่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ปลายทาง อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ
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