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นําทานบินตรงสูตุรกีโดยสายการบินเตอรกิซ แอร [สะสมไมลเครือ Star Alliance 50 %]  เที่ยวชม
ดินแดนคาบเก่ียว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมมาไมจําลองที่เมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ที่

ขนานนามวา มหานครแหงแรกและย่ิงใหญที่สุดในเอเชีย   ต่ืนตากับความอัศจรรยทางธรรมชาติกับ
ปามุคคาเล เปนนํ้าตกหินปูนสีขาวท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกท่ีต้ังอยูระหวางทวปียุโรปและเอเชีย เขาชมพิพิธภัณฑฮา
เยียโซเฟย ไดรับการขนานนามวาเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยของโลกยุคโบราณ ชมของลํ้าคาใน

พระราชวังทอปกาป ที่ย่ิงใหญมอีาณาบริเวณกวางใหญกินเน้ือที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร 
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศนคัปปาโดเกีย เพื่อช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันนาอศัจรรยซ่ึง

เกิดจากลาวาภูเขาไฟ 
 
 

Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 

ระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรกี และบินภายใน 1ขา
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กําหนดวันท่ีเดินทาง 
วันที่ 4-11 พฤษภาคม  60   ราคาทานละ 34,900 บาท 
วันที่ 2- 9 มิถุนายน 60    ราคาทานละ 34,900 บาท 
วันที่  9-16  สิงหาคม 60    ราคาทานละ 34,900 บาท 
วันที่  8-15 ,22-29 กันยายน 60  ราคาทานละ 34,900 บาท 
 
วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ 

18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  8 เคานเตอร S ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก  

  

วันท่ีสองของการเดินทาง    เคยเซอรรี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบําหนาทอง 

21.30 น.  ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 65    
04.00 น.  เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล   
06.40 น.  ออกเดินทางตอ สูเมืองเคยเซอร่ี (Kayser) โดยเที่ยวบินที่ TK2010   
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินเคยเซอร่ี จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซ่ึง

เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เม่ือวันเวลาผานไป พายุ ลม 
ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ 
เกิดเปนภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา”  และไดรับการ
แตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี แลวนําทานชมนครใตดิน 
(Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซ่ึงเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและ
สภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเย่ียมชมพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 

ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) และ
โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย     

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
  ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่นาต่ืนตาตื่นใจ  
  นําเขาสูท่ีพัก โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันท่ีสามของการเดินทาง       คัปปาโดเกีย – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา - ปามุคคาเล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
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** สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของ

เมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา 

US 200 ตอ 1 ทาน) **นําทานออกนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสอง

ขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทางของประเทศตุรกี    ระหวางทางแวะชม  ”คาราวานสไลน”  ที่พักกอง

คาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan Han Caravanserai) ต้ังอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท 

ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว หองน้ํา และ

หองนอน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

บาย นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานกัลมวน เร่ิมกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเล

คดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวา ชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมา

นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เปน

นํ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดข้ึนจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) 

ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนข้ึนมาเหนือผิวดิน และ

ทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนร้ิว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อัน

สวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรง

อาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

  นําทานเขาพัก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีส่ีของการเดินทาง          ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – คูซาดาซึ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานท่ีบําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม ในป 

190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพ

ลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธ์ิ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้า

โรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจากน้ําแรรอนที่มี

แรธาตุแคลเซ่ียม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซ่ึง

นํ้าแรท่ีไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิต้ังแตประมาณ 

35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ

อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงได

สรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
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บาย ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อันเปนท่ีต้ังของเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus)  เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษา ไว

เปนอยางดี ที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองข้ึนที่น่ี เม่ือประมาณ 

1,000 ปกอนคริสตกาล  ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซีย และกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช  ภายหลังเมื่อโรมัน

เขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอเฟซุส” ข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน  เราไดเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกา

ท่ีสองขางทาง เต็มไปดวยส่ิงกอสรางที่ปรักหักพังเม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนวัดตางๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจงที่

สามารถจุผูชมไดประมาณ 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้  มีคอนเสิรตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส มาแสดง  นําทาน

เขาชมบานของพระแมมารี (House of vergin mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบาน

หลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 

1774-1824 หลังจากนั้นนําทานเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเส้ือหนังคุณภาพดี ใหทานมี

เวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

  นําทานเขาพัก โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีหาของการเดินทาง          คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและ

ย่ิงใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและม่ังค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพี

แหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนัก

โบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละคร เอเฟซุส      ซ่ึงจุคนได

ประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอม

ดวยที่นั่งชมไลระดับข้ึนไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบนํ้า

แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปท่ัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน 

นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือ

ของแมน้ําไคซูส ซ่ึงเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะ

โครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถิ่นฐานใน

สมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะเปนเนินเขาที่ดานหนึ่งเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยู

บนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอมปราการเหลานี้ โดยเมืองดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ 

พระราชวังและพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทานั้น สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมือง

ดานลาง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล(Canakkale) ซ่ึงเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสู

ยุโรป นับต้ังแตสุลตานอาหเม็ดท่ี 2 ไดสรางปอมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ต้ังของสมรภูมิรบกัลลิ

โปลี สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 เม่ือฝายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัว

ออกจากสงครามโลก นําทานชมเมืองทรอย (Troy)  ปจจุบันกรุงทรอยต้ังอยูในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการ

ทองเที่ยวแหงหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้ง

ภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือน

สัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ใหเวลาทานชมและถายรูปคูกับมาไม

จําลองแหงทรอย (Trojan Horse)   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

  นําเขาสูที่พัก โรงแรม IDAKALE RESORT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีหกของการเดินทาง      ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากร

มากที่สุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวใน

โลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตันบูลเปน

เมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้น จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

บาย นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออต

โตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุมสรางคิดเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใชเวลากอสราง

ถึง 12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน 

เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเช่ือม

ทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว ชอง

แคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับ

ทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงาม

ตระการตาทั้งส้ิน จากน้ันนําทานสุตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากได

ในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปน

ถ่ัวพิทาชิโอซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

  นําเขาสูที่พัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเทา  
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง        ฮิปโปโดม – สุเหราสีนํ้าเงิน – เซนตโซเฟย-พระราชวังทอปกาป – สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมบริเวณ จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนา

สุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานชม นําชม สุเหราสีน้ําเงิน  (Blue Mosque)   

สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง  ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  

และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด  7 

ป จากน้ันชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) 

เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางที่

ย่ิงใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และ

นับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

บาย นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบัน

พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ

มรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตาน ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi 

หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เม่ือป ค.ศ. 

1461 ตลาดน้ีกินเนื้อที่กวา  2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ต้ังแตทองหยอง 

เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบื้อง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ที่นี่เปนที่

นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงต้ังราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก สมควรแกเวลานําทาน

เดินทางสุสนามบินอิสตันบูล  

20.10 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน TK 64  

วันท่ีแปดของการเดินทาง            อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 

09.25 น.  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

****************************** 
 
(ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

         อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 34,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง 
*กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก* 

34,900.- 

พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 3,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 34,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน  
*กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก* 

34,900.- 

ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน TK ลดทานละ (ไฟทกรุงเทพ – ตรุกี และไฟทบินภายใน) 22,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซา

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนท่ีทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 
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อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินอินเตอรสายการบินเอมิเรสต ช้ันประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 
2.คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
3.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4.คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5.คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา 
6.คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7.คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง
วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
-เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
-เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
9.คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  (ไมรวมทิป) 
อัตราน้ีไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ที่จาย 3% 
4.คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,พนักงานขับรถ  (เทากับ 35 USD หรือ 1,300 บาท) 
6.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (เทากับ 24 USD หรือ 800 บาท) 
เง่ือนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น 
2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
 4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 



 
 

9 
 

เง่ือนไขการจอง 
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากที่ชําระมัดจําทันที 
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
 4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก ในการเดินทางทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3.แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(30 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน  
6.กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ 
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
1.   ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียก
เก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.   หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund 
จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 
3.   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน  กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกาย
แข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่
มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน  
2.โรงแรมสวนใหญ ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได และ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 3,900 บาท 
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
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4.โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5.หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไมสามรถหาหองพักไดเพียงพอตอคณะ อาจยายไปพักในเมืองอ่ืนแทน 
 


