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FLIGHT DETAIL 

 

BKK-IST TK69 23.00 – 05.20  

IST-BKK TK68 01.25-15.00 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

รำคำทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

5-12 มถิุนำยน 2562 33,777 33,777 33,777 8,000 19,999 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - - - - 

2 อสิตันบลู-อชิเมยีร ์(บนิภายใน)-เมอืงโบราณเอฟเฟซสุ-บา้น
พระแมม่าร ี

- L D TRIPOLIS หรอื
เทยีบเทา่ 

PAMUKKALE 

3 ปามคุคาเล–่ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ-
เมอืงคอนยา่ 

B L D OZKAYMAK PARK 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

KONYA 

4 พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า-คาราวานสไลน-์  
**พเิศษ!!โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง (เครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้)** 

B L D GOREME KAYA 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

CAPPADOCIA 

5 OPTION BALLOON (ไมร่วมในคำ่ทวัร)์-เมอืงเกอเรเม-่
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาซซิาร-์อสิตันบลู (บนิภายใน) 

B L D GOLDEN WAY 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ISTANBUL 

6 Blue Mosque สเุหรา่สนี ้าเงนิ-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-อา่งเก็บ
น ้าเยราบาตนิ-พระราชวังทอปกาปึ 

B L D GOLDEN WAY 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ISTANBUL 

7 พระราชวังโดลมาบาเช-่ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส 

ตลาดสไปซม์ารเ์กต็- สนามบนิ 

B L - - 

8 กรงุเทพฯ - - - - 

 

 

 

 

 



ขอ้แนะน ำประกอบกำรตดัสนิใจ 

 โปรแกรมทัวร ์คัดสรรสถานทีท่อ่งเทีย่วมาอยา่งด ีมบีนิภายใน 2 ขาไมเ่สยีเวลาเดนิทาง 

 บนิโดยสายการบนิประจ าชาต ิTURKISH AIRLINES บนิตรงไม่ตอ้งแวะต่อเครื่อง น ้าหนักกระเป๋า 20 

กโิลกรัม มอีาหารบรกิารบนเครือ่งทัง้ไปและกลับ 

 โปรแกรมนี้เหมาะกับผูค้นทุกเพศทุกวัย รวบรวมสถานทีเ่ทีย่วชือ่ดังมากมายอาท ิเชน่ ปามคุคาเล่ ปราสาท

ปุยฝ้าย,คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิยาย,Blue Mosque หรือ สุเหร่าสีน ้าเงนิ,พระราชวังทอปกาปึ, 

พระราชวังโดลมาบาเชไ่วใ้นโปรแกรมเดยีว 

 รถทีน่ั่งเป็นรถบสัขนาดใหญ ่44 ทีน่ั่ง  

 โรงแรมทีพ่ักเป็นระดับ 4-5 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั พักโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื พักอสิตันบลู 2 คนื 

 พเิศษ ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง ตน้ต ารับตรุกแีท ้พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ !! 

วนัทีห่นึง่        กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ                                                                                  (-/-/-) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำทเ์ตอร ์U ประตทูี ่9 

สายการบนิ  TURKISH AIRLINE เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทกุทา่น 

น ำ้หนกักระเป๋ำโหลดคนละ 20 กโิลกรมั /กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 

 

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

23.00 น. ออกเดนิทำงสู ่ประเทศตรุก ีกรงุอสิตนับลูโดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK69  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง        อสิตนับลู-อชิเมยีร ์(บนิภำยใน)-เมอืงโบรำณเอฟเฟซุส-บำ้นพระแมม่ำร ี                    (B/L/D) 

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอะตาเตริก์ ประเทศตรุก ีเวลำในประเทศตรุกจีะชำ้กวำ่เมอืงไทย 4 ชม. 

08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2312 

09.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีร ์

http://bit.ly/2NMk5YE


 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 

เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 

กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่

โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิ

ออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้

 

น าท่านชม หอ้งอำบน ำ้แบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าให ้

เห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี้, หอ้งสมดุโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกสิง่ทุกอยา่งลว้นเป็น

ศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีตท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยดิอสิอสิ

เป็นหนึง่ในตัวอยา่งทีด่แีละส าคัญทีส่ดุซึง่สะทอ้นถงึจดุสิน้สดุของยคุจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิตค์.ศ. 

1400  

 

หอ้งอำบน ำ้แบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) 

น าทา่นเขา้ชม House of  Virgin Mary บำ้นพระแมม่ำร ี ซ ึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู่

และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้



   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 

 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลุ

ขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

โรงแรม TRIPOLIS หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืง PAMUKKALE 

วนัทีส่ำม              ปำมคุคำเล–่ปรำสำทปยุฝ้ำย-เมอืงโบรำณเฮยีรำโพลสิ-เมอืงคอนยำ่                      (B/L/D) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าทา่นชม ปรำสำทปยุฝ้ำย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาว

เป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็น

ทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสเมอืงเฮยีรำโพลสิ(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณที่

สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัย

ธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไปบางสว่นยงัพอมองออ

กวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

  

ปรำสำทปยุฝ้ำย เมอืงเฮยีรำโพลสิ(Hierapolis) 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ (ค.ศ. 1077-1118) ซึง่

เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีกอนาโตเลยี คนสว่นใหญ่มอีาชพีท านาทีเ่มอืงนี้

ข ึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลกูฝ่ินและมผีลไมอ้รอ่ย 



ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

โรงแรม OZKAYMAK PARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ KONYA 

วนัทีส่ ี ่          พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ่ – คำรำวำนสไลน ์- ** พเิศษ ! โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง [เครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้]                                                                                                                                 
(B/L/D) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าทุกท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ่ (Mevlana museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท า

สมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลา

ลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

 

ระหว่างทางแวะชม Caravansarai ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคปัปำโดเกีย 

(Cappadocia) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมงจากนั้นน าท่านแวะชม 

โรงงำนทอพรมและโรงงำนเซรำมคิและรำ้นเครือ่งประดบั อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ ำหนำ้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึง่

เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่าชนเผ่า

ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที า

ใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้ง

ตรุกใีนปัจจบุนั 



 

โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ CAPPADOCIA (โรงแรมสไตลถ์ ำ้) 

วนัทีห่ำ้       OPTION BALLOON (ไมร่วมในคำ่ทวัร)์-เมอืงเกอเรเม–่พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้-นครใตด้นิ 

                  หบุเขำซซิำร-์อสิตนับลู (บนิภำยใน)                                                                             (B/L/D) 

05.30 น. 
 

** ส ำหรบัทำ่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี จะตอ้งออกจำกโรงแรม 

05.30 น. เพือ่ชมควำมงดงำมของเมอืงคปัปำโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก 

ใชเ้วลำอยูบ่นบอลลนูประมำณ 1 ช ัว่โมง ** 

(คำ่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์รำคำประมำณ 200-230 USD ตอ่ทำ่น) 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

    

น าทุกท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ทีเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) ซึง่ยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานของชน

เผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ น าทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียูห่ลายแหง่ แตล่ะแหง่มอีโุมงคเ์ชือ่มต่อ

ถงึกัน เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์



ส าหรับทีเ่ราไปชมวนันีเ้ป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนื

ได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบี่อน ้า และระบบระบาย

อากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึ และทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

บา่ย น าทา่นชม หบุเขำอซุซิำร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หุบ

เขาดังกลา่วมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และ

ถา้มองด ีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็น

ป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม หลงัจำกน ัน้น ำทกุทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

19.35 น. น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK2009 

21.05 น. เดนิทางถงึ อสิตนับลู เมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีส่ดุในตรุก ีเดมิชือ่ว่า

คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรที่ย ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร์เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากใน

บริเวณนั้นจึงส่งผลใหอ้สิตันบูล มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล 

นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีเป็นเมืองส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่

ใน 2 ทวปี คอื ทวปียโุรปและทวปีเอเชยี น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ISTANBUL 

วนัทีห่ก      BLUE MOSQUE สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ-สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย-อำ่งเก็บน ำ้เยรำบำตนิ 

                  พระรำชวงัทอปกำปึ                                                                                                     (B/L/D) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลตำ่นอะหเ์มต หรอื ฮปิโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนยก์ลางแห่งการ

ทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรสุเพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมอืง 

ต่อมาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นที่ตัง้แสดง

ประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิี



แตใ่นปัจจบุนัเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาที่

สรา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิที ่3 ถกูน ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสาง ูและเสาตน้

ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7 จากนัน้ไมไ่กลน าทุกท่านเขา้ชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ หรอื Blue Mosque ถอื

เป็นสเุหรา่ทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2 จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในตุรก ี

สามารถจคุนไดถ้งึแสนคน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ชือ่จากสลุตา่น

ทีเ่ป็นคนสรา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

 

จากนั้นน าทุกท่านเขา้ชม สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรือโบสถ์ฮาเจียโซเฟีย1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระ

เจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิเป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที่13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปีเพือ่เป็นโบสถข์อง

ศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขดัแยง้ระหว่างพวกทีนั่บถอื

ศาสนาครสิตก์บัศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของพระเจา้จัสตนิเนียน โดยสรา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึน้ใหม่

ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปีตัวโบสถ ์5 ปีเมือ่ประมาณปีพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่

สวยงามที่สุดไดพ้ยายามหาสิง่ของมคี่าต่างๆมาประดับไวม้ากมายสรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอย่าง

มโหฬารตอ่มาเกดิแผ่นดนิไหวอยา่งใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่สิน้สมัย

ของจักรพรรดจัิสตนิเนยีนถงึสมยัพระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 เป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ัดแปลงโบสถห์ลังนี้

ใหเ้ป็นสเุหรา่ของชาวอสิลาม  

 

สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) 



น าทา่นเดนิทางสู ่อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสตเินียน

ในปี ค.ศ.532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ความ

กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค ้าหลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว สามารถจุน ้าไดท้ัง้หมด 80,000 

ลกูบาศกเ์มตร น ้าทีไ่ดส้ง่ผา่นมาทางท่อมาจากแหล่งน ้าทีอ่ยูห่่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลด า ทีม่า

ของสถานทีแ่ห่งนี้ชวนใหน่้าขนลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสาน ามาจากซากปรักหักพังของ

อาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆมากมาย อยา่งเชน่เสาประดับรูปศรีษะเมดูซา่ทีก่ลับหัวลงและตะแคงขา้ง 

รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยคุออตโตมนั  

 

 

หลังจากนัน้น าทกุทา่นชม พระรำชวงัทอปกำปึ ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 สรา้งขึน้โดยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 

บนพืน้ทีก่วา้งใหญถ่งึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จดุทีส่รา้งพระราชวังแหง่นีส้ามารถ

มองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที่เจรญิสูงสุดของ

อาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยูร่วมกันมากถงึสีพั่นกว่าคนน าท่าน

เขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัตขิา้วของเครื่องใชส้่วนพระองค์เครื่องเงนิต่างๆ 

มากมาย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 



วนัที่เจ็ด        พระราชวงัโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต- สนามบิน       (B/L/-)                                                                                                                 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

 

พาทุกท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช ่สรา้งโดยสลุต่านอับดุลเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี

สรา้งดว้ยหนิออ่นศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบัตะวันตกตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตรตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเล

มารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรปจุดเด่นของวังแห่งนี้คอืมกีารประดับตกแต่งดว้ยความประณีต

วจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอรพ์รมโคมไฟเครือ่งแกว้เจยีระในและรปูเขยีนรปูถา่ยตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงมากไดแ้ก่

โคมไฟแชนเดอเลยีรข์องขวัญจากอังกฤษท าจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม

ประดับดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกเสาหนิอ่อนบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท า

ดว้ยไมว้อลนัตลูกกรงราวบันไดท าดว้ยแกว้ครสิตัลพรมชัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลกเครือ่งแกว้เจยีระไนจาก

โบฮเีมยีดทีีสุ่ดในโลกของสาธารณรัฐเช็กหนิอ่อนจากอยีปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า (เซาน่า)ในรูปแบบทีเ่รยีกว่า

เตอร์กชิบาธที่น่าสังเกตคือมีนาฬกิาวางประดับไวม้ากมายทุกเรือนจะชีบ้อกเวลา 0906 นอน้เป็นเวลาที่

ประธานาธบิดมีสุตาฟาเคมาลหรอือตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

 

   

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จดุยทุธศาสตรท์ีเ่ชือ่มต่อกับทะเลด าเขา้กับทะเลมารม์าร่าแลว้ 

ยงัมจีดุชมววิทีส่ าคัญคอืสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานทีท่ าขึน้เพือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและ

เอเชยีได ้เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถงึ 1,560 เมตร นอกจากนัน้ระหว่างล่องเรอืสามารถมองเห็นสถานที่



ส าคัญเช่น พระราชวังโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของเศรษฐีตุรกีที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าตลอดความยาวทัง้สิน้

ประมาณ 32 ก.ม. โดยมคีวามกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร  

  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง CANDY SHOP และ ตลำดสไปซ ์SPICE MARKET หรอืตลาดเครือ่งเทศ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ 

หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนัเลือ่งชือ่ของตรุกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

 
ถงึเวลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ อะตาเตริก์น าทา่นท า TAX REFUND เชค็อนิ และโหลด

กระเป๋าสมัภาระ 

   

วนัทีแ่ปด        กรงุเทพฯ 

01.25 น. 
15.00 น. 

ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิTURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK68 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชม) 
เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทำ่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 



 

กำรช ำระคำ่บรกิำร 

- การจองครัง้แรก มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท  ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 
30 วัน  หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 35 วัน   

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด 
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

- ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44-30 วัน หกัเงนิมดัจ า 15,000 บาท/ทา่น 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ของคา่ทวัร/์ทา่น 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-07 วัน หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซน็ของคา่ทวัร/์ทา่น 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน หรอื NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซน็ของคา่ทวัร/์ทา่น 

**ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศตรุกโีดยผดิกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและตรุก ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 



4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ  

 คา่รถโคช้มาตรฐาน ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บาง
โรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

– หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและ
เทีย่วบนิกรณุาสอบถามทางบรษัิททัวรอ์กีครัง้ 

 น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่ 1 วัน 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรับโหลด 20 กโิลกรัม กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทเดนิทางพรอ้มทกุทา่นจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 

 คา่มนิบิาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์เิศษภายในหอ้งพัก 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก ค่าอาหาร 

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินกำรทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหนำ้ทวัรท์ ี่

คอยบรกิำรเรำโดยประมำณ 48 USD หรอืประมำณ 1,680 บำท ตอ่ทรปิ 

คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 5 USD / ทำ่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทำ่กบั 30 USD) 

พนกังำนขบัรถในทอ้งถิน่ทำ่นละ 3 USD / ทำ่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทำ่กบั 18 USD) 

คำ่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูทวัรท์กุทำ่น 

หมำยเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรับผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 25 ทา่น เดนิทางไป และกลับพรอ้มคณะ 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งกับสายการบนิ 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

- บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่าสว่นตัว

ของทา่น ระหวา่งการเดนิทาง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมด หรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางมไิดรั้บ

อนุญาต ใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนือ่งมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มี



สิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตอุนัเนือ่งมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ 

การเปลี่ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมอืง การ

จลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนอืจากความควบคมุ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วนหรือ

ทัง้หมด โดยความสมัครใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไม่ปรากฏตัวในวัน

เดนิทาง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู

หาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสาร ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทฯ จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้  หากท่านไมส่ามารถร่วม

ทัวรท์กุวัน แคส่มคัรมารว่มทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏ

ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้ทัวร ์

จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

- เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง 

 ***น ำ้หนกักระเป๋ำโหลดคนละ 20 กโิลกรมั กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั*** 

 


