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TURKEY SNOW IN WINTER 

จุดเด่น 
 

 พกั ระดบั 5 ดาว บนิตรง  
 ชมเมอืงอสิตนับูลสเุหรา่สนํีาเงนิสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
 ชมความยงิใหญ่ของพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บนําเยเรบาทนั 
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิายคปัปาโดเกยี,ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้งสไตลพ์นืเมอืงประเทศตรุก ี
 ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณมา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย 
 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาลทปัีจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพังเมอืงเอฟฟิซุสและเมอืงเปอรก์ามมั 
 ชมบา้นของพระแมม่ารซีงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแมม่ารอีาศัยอยู่ 



 

 

 ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงคณุภาพทตีลาดสไปซ์
 ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั

 
ชอืโปรแกรมTURKEY SNOW IN WINTER
จํานวน9วนั6คนื 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิ

 
19:00 น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้10เคาน์เตอร์
AIRLINESโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ

 
22:35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

ประเทศตรุกโีดยเทยีวบนิทTีK65
 
 
 

วนัท2ี อสิตนับูล - ชานคัคาเล ่

 
05:50น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูลประเทศตุรกี

ออกเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล่

ทรอย 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงทรอย

อดตีถูกสรา้งขนึมาประมาณ
แหง่เมอืงทรอยWooden Horse of Troy
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็น
สาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตกและสรา้งขนึเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว
จากทัวโลกทหีลงใหลในมหากาพย์อเีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของ
ตนเองอกีดว้ย 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่
 

วนัท3ี ชานคัคาเล ่- เปอกามมั - คซูาดาซี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่เมืองเปอร์กามมั
สวยงามของวหิารอะโครโปลสิ
เป็นประหนงึดนิแดนในเทพนยิายซงึสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่ที
มชีอืเสยีงคอืโรงละครทชีันทสีดุในโลกซงึจุผูช้มไดถ้งึ
คน 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

 
ตลาดสไปซ ์

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสัBosphorusเชอืมทะเลดํากบัทะเลมารม์าร่า 

SNOW IN WINTER 

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ-อสิตนับล(ูบนิตรงไมแ่วะ) 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา
เคาน์เตอร์UสายการบนิTURKISH 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ท่าอากาศยานอตาเตริ ์ก เมืองอิสตนับูล 
TK65 

อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูลประเทศตุรกหีลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เมอืงชานคัคาเล ่ 

ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงชานคัคาเลC่anakkaleซงึตังอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอเีจยีนซงึเป็นทตีังกรุง

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
เมอืงทรอยTroy เมอืงทมีชีอืเสยีงมาแต่ใน

อดตีถูกสรา้งขนึมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ชมมา้ไมจํ้าลอง
Wooden Horse of Troyซงึเปรยีบเสมอืน

สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็น
สาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตกและสรา้งขนึเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว

ลในมหากาพย์อเีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของ

บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 

หรอืเทยีบเทา่ 

คซูาดาซ-ีเอฟฟิซุส 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมืองเปอร์กามมัPergamumชมความ

วหิารอะโครโปลสิAcropolisซงึถูกกล่าวขวัญว่า
เป็นประหนงึดนิแดนในเทพนยิายซงึสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่ที
มชีอืเสยีงคอืโรงละครทชีันทสีดุในโลกซงึจุผูช้มไดถ้งึ 10,000 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร  
นํ า ท่ า น
เ ดิ น ท า ง สู่
เ มื อ ง คู ซ า
ด า สึ
Kusadasi
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หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเตรียมตัว

ซงึตังอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอเีจยีนซงึเป็นทตีังกรุง



 

 

เป็นท่าเรือธรรมชาตทิใีชม้าตังแต่ก่อนครสิตกาลหลังจากทตีกเป็นอาณาจักรออตโตมันมหาเสนาดโีอคุซเมห์
เหม็ดพาชาผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดที
ตลอดจนกําแพงเมืองทพัีกสําหรับกองคาราวาน
ยุโรปและแอฟริกาใตแ้ละคูซาดาสเึพิงเป็นทนีิยมของนักท่องเทยีวเมือปีค
เครอืงหนงัซงึมชีอืเสยีงโด่งดังของประเทศตุรกนํีาท่านเดนิทา
โบราณทมีีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคยเป็นทอียู่ของชาวโยนกจากกรีกซงึอพยพเขา้มาปักหลัก
สรา้งเมืองซงึรุ่งเรืองขนึในศตวรรษที
กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา
ตา่งจังหวัดของโรมันนําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้ง
เมอืสมัย 2,000 ปีทแีลว้ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้ว่า
จนถงึปัจจบุนันนํีาทา่นชมหอ้งอา
ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันหีอ้งสมดุโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะ
แบบเฮเลนนิสตคิทมีคีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีตจากนันนําท่านเขา้ชม
Virgin Maryซงึเชอืกันว่าเป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารอีาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนีชม
ประกอบดว้ยยมิเนเซยีมเวดอิสุทพี่อคา้และคหบดสีรา้งขนึเมอืศตวรรษที
สมัยนันคอืรวมยมิเนเซยีมไวก้ับโรงอาบนําทพีรั
และรูปปันตา่งๆสนามกฬีานีสรา้งขนึในยุคเฮเลนสิตคิเป็นรูปเกอืกมา้เป็นจุดศนูยร์วมของชาวเอฟิซสุมาแตต่น้ใช ้
จัดแขง่กฬีาหลายประเภททงัมวยและมวยซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั DOUBLE TREE BY HILTON KUSADASI

 

วนัท4ี ปามุคคาเล ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล่
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนยีภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว
หมิะขวางทางนําเป็นทางยาวซงึมคีวามงดงามมาก
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย
อดตีกาลชาวโรมันเชอืว่านําพุรอ้นดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึได ้
สรา้งเมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis
เมอืงโบราณอกีแหง่หนงึซงึสรา้งขนึในสมัยโรมัน
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั PAM THERMAL HOTEL 5* 
 
 

วนัท5ี ปามุคคาเล-่ คอนยา่ - คปัปาโดเกยี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสู่เมืองคอนย่า
อาณาจักรเซลจูคในช่วงปีค
ศนูยก์ลางทสีําคัญของภูมภิาคแถบนีท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทัศนยีภาพทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของภูมภิาค
ตอนกลางของตุรกีท่านจะไดช้มวิถีช ีว ิตตามชนบทและ
ทัศนียภาพทีสวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา
พพิธิภณัฑเ์มฟลานาMevlana Museum
ก่อตังขนึในราวปีค.ศ. 1231 
ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซงึกําเนิดในอัฟกานิสถานเดนิทาง
มายังเมอืงคอนย่าตามคําเชญิของสลุต่านเซลจูค
กวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยีและไดเ้สยีชวีติลงในปี
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

 
เป็นท่าเรือธรรมชาตทิใีชม้าตังแต่ก่อนครสิตกาลหลังจากทตีกเป็นอาณาจักรออตโตมันมหาเสนาดโีอคุซเมห์
เหม็ดพาชาผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดท ี1 และสสุตา่นออสมันท ี2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํา
ตลอดจนกําแพงเมืองทพัีกสําหรับกองคาราวานเพอืใหคู้ซาดาสเึป็นเมืองท่าทเีหมาะในการทําการคา้ระหว่าง
ยุโรปและแอฟริกาใตแ้ละคูซาดาสเึพิงเป็นทนีิยมของนักท่องเทยีวเมือปีค.ศ. 1980 

ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังของประเทศตุรกนํีาท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอฟฟิซุส
มีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคยเป็นทอียู่ของชาวโยนกจากกรีกซงึอพยพเขา้มาปักหลัก

สรา้งเมืองซงึรุ่งเรืองขนึในศตวรรษที 6 ก่อนคริสตกาลต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ
กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา
ตา่งจังหวัดของโรมันนําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้ง

ปีทแีลว้ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30
หอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณRoman Bathทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํา

ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันหีอ้งสมดุโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะ
แบบเฮเลนนิสตคิทมีคีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีตจากนันนําท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มารี

ซงึเชอืกันว่าเป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารอีาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนีชม
ประกอบดว้ยยมิเนเซยีมเวดอิสุทพี่อคา้และคหบดสีรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี2 มรีูปแบบตามความนยิมของโรมันใน
สมัยนันคอืรวมยมิเนเซยีมไวก้ับโรงอาบนําทพีรังพรอ้มไปดว้ยนํารอ้นนําเย็นและนําอุน่ภายในประดับดว้ยโมเสก
และรูปปันตา่งๆสนามกฬีานีสรา้งขนึในยุคเฮเลนสิตคิเป็นรูปเกอืกมา้เป็นจุดศนูยร์วมของชาวเอฟิซสุมาแตต่น้ใช ้
จัดแขง่กฬีาหลายประเภททงัมวยและมวยซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนัน ี

ภตัตาคาร 

DOUBLE TREE BY HILTON KUSADASI 5* หรอืเทยีบเทา่ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซาก

ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนยีภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว

ะขวางทางนําเป็นทางยาวซงึมคีวามงดงามมากเรยีกปรากฎการณ์นวีา่ ปราสาทปยุฝ้าย

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร  
ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแหง่นําพุเกลอืแร่รอ้นทซีงึใน

อดตีกาลชาวโรมันเชอืว่านําพุรอ้นดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึได ้
Hierapolisลอ้มรอบทา่นจะไดส้ัมผัส

เมอืงโบราณอกีแหง่หนงึซงึสรา้งขนึในสมัยโรมัน 

บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 

PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

คปัปาโดเกยี 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมืองคอนย่าKonyaอดีตเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในช่วงปีค.ศ. 1071 – 1308 รวมทังยังเป็น
ศนูยก์ลางทสีําคัญของภูมภิาคแถบนีท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทัศนยีภาพทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของภูมภิาค
ตอนกลางของตุรกีท่านจะไดช้มวิถีช ีว ิตตามชนบทและ

ของทุ่งหญา้สลับกับภูเขานําท่านชม
Mevlana Museumซงึเล่ากันว่า
1231 โดยเมฟลาน่าเจลาเลดดนิรูมี

ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซงึกําเนิดในอัฟกานิสถานเดนิทาง
มายังเมอืงคอนย่าตามคําเชญิของสลุต่านเซลจูคเพือเขยีนบท
กวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยีและไดเ้สยีชวีติลงในปี 1273 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
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เป็นท่าเรือธรรมชาตทิใีชม้าตังแต่ก่อนครสิตกาลหลังจากทตีกเป็นอาณาจักรออตโตมันมหาเสนาดโีอคุซเมห์
ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํา

เพอืใหคู้ซาดาสเึป็นเมืองท่าทเีหมาะในการทําการคา้ระหว่าง
1980 ระหว่างทางแวะโรงงาน

เมอืงเอฟฟิซุสCity of Ephesusเมอืง
มีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคยเป็นทอียู่ของชาวโยนกจากกรีกซงึอพยพเขา้มาปักหลัก

ก่อนคริสตกาลต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ
กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขนึเป็นเมืองหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมันนําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้ง

30,000 คนซงึยังคงใชง้านได ้
ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํา

ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันหีอ้งสมดุโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะ
บา้นของพระแม่มารHีouse of  

ซงึเชอืกันว่าเป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารอีาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนีชมคอมเพล็กซท์ี
มรีูปแบบตามความนยิมของโรมันใน

งพรอ้มไปดว้ยนํารอ้นนําเย็นและนําอุน่ภายในประดับดว้ยโมเสก
และรูปปันตา่งๆสนามกฬีานีสรา้งขนึในยุคเฮเลนสิตคิเป็นรูปเกอืกมา้เป็นจุดศนูยร์วมของชาวเอฟิซสุมาแตต่น้ใช ้

เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนยีภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว

ปราสาทปยุฝ้าย 



 

 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี
กระแสลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบริเวณกวา้ง
กระทําของธรรมชาตโิดยการกดัเซาะของพายุลมฝนหมิะและกาลเวลาไดป้รุงแตง่ดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้
อยา่งงดงามแปลกตาและน่าอศัจรรยด์ว้ยภมูลิกัษณ์ตา่งๆเปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืวา่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย
หรอืดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า
ไดรั้บการแตง่ตงัจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร
**พเิศษ**นําทา่นชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง
ประเทศตรุก ี 

 
ทพีกั RAMADA PLAZA CAPPADOCIA
 

วนัท6ี คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่-องัการา่

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
สาํหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโด
เกยีจะตอ้งออกจากโรงแรมเวลา
เมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึงทีหาชมไดย้าก
บอลลนูประมาณ1 ชวัโมง (คา่ขนึบอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร์
ราคาประมาณUSD 200 ตอ่
เมอืงไทยไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูนและเครอืงร่อนทุก
ประเภทกจิกรรมนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นํ าท่ า น เ ดิน ทา ง สู่ เ มือ ง เ ก อ เ ร เ ม่
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่

ศาสนาครสิตอ์กีดว้ยอสิระเทยีวชมและถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยีทเีกดิจากการ
ขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟและใชเ้ป็นทอียู่อาศัยรวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆนําทา่นเดนิทางสู่
Carpet Factoryและโรงงานเซรามคิ
ตรุกใีหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศยั
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เมอืงคัปปาโดเกยีมนีครใตด้นิ
หลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยทําสงครามซงึนครใตด้นิทขีนึชอืและมนัีกท่องเทยีวไป
เยยีมเยียนเยอะทสีุดคงหนีไม่พน้
City มคีวามลกึถงึ 11 ชนั (
ระบบระบายอากาศและมีสภาพวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ใตด้ ิน
พรอ้มสรรพซงึนครใตด้นินับเป็นสงิมหัศจรรย์ทสีรา้งจากฝีมือ
มนุษยอ์ยา่งหนงึก็วา่ได ้จากนันนําทา่นเดนิทางสู่
Ankaraเมอืงหลวงของประเทศตรุกี
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร
 
ทพีกั BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่
 

 
เมอืงคปัปาโดเกยีCappadociaชมดนิแดนทมีีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซงึในอดตีกาลมี

กระแสลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบริเวณกวา้งแลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปีและดว้ยการ
กระทําของธรรมชาตโิดยการกดัเซาะของพายุลมฝนหมิะและกาลเวลาไดป้รุงแตง่ดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้
อยา่งงดงามแปลกตาและน่าอศัจรรยด์ว้ยภมูลิกัษณ์ตา่งๆเปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืวา่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย
หรอืดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้าFairy Chimney คัปปาโดเกยียัง
ไดรั้บการแตง่ตงัจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้งสไตลพ์นืเมอืง

RAMADA PLAZA CAPPADOCIA5* หรอืเทยีบเทา่ 

องัการา่ 

โปรแกรมเสรมิพเิศษไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
สาํหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโด
เกยีจะตอ้งออกจากโรงแรมเวลา06.00 น. ชมความงดงามของ
เมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึงทีหาชมไดย้ากใชเ้วลาอยู่

คา่ขนึบอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร์
ตอ่1 ทา่น) **ประกนัภยัททํีาจาก

เมอืงไทยไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูนและเครอืงร่อนทุก
ประเภทกจิกรรมนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เ มือ ง เ ก อ เ ร เ ม่Goremeนํ าท่ า น ช ม

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่Goreme Open Air 
Museumที
เป็นศูนย์กลาง
ข อ ง ศ า ส น า
คริสต์ในช่วง
ค.ศ. ท ี9 เกดิ
จากความคิด
ของชาวคริสต์
ที ต ้ อ ง ก า ร
เ ผ ย แ พ ร่
ศาสนาโดยการขดุถําเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ์
การป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกับ

ศาสนาครสิตอ์กีดว้ยอสิระเทยีวชมและถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยีทเีกดิจากการ
ขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟและใชเ้ป็นทอียู่อาศัยรวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆนําทา่นเดนิทางสู่

โรงงานเซรามคิPottery at Avanos Villageสนิคา้คณุภาพดแีละขนึชอืของประเทศ
ตรุกใีหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศยั 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นครใตด้นิUnderground Cityอยู่หลายแห่งเกดิจากการขดุเจาะพนืดนิลงไป

หลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยทําสงครามซงึนครใตด้นิทขีนึชอืและมนัีกท่องเทยีวไป
เยยีมเยียนเยอะทสีุดคงหนีไม่พน้นครใตด้นิUnderground 

(ลกึทสีดุท ี85 เมตร) พรอ้มทงัยังมี
และมีสภาพวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ใตด้ ิน

พรอ้มสรรพซงึนครใตด้นินับเป็นสงิมหัศจรรย์ทสีรา้งจากฝีมือ
จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ 

เมอืงหลวงของประเทศตรุก ี

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

หรอืเทยีบเทา่ 
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ชมดนิแดนทมีีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซงึในอดตีกาลมี
แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปีและดว้ยการ

กระทําของธรรมชาตโิดยการกดัเซาะของพายุลมฝนหมิะและกาลเวลาไดป้รุงแตง่ดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้
อยา่งงดงามแปลกตาและน่าอศัจรรยด์ว้ยภมูลิกัษณ์ตา่งๆเปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืวา่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย

ศาสนาโดยการขดุถําเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถแ์ละยังเป็น
การป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกับ

ศาสนาครสิตอ์กีดว้ยอสิระเทยีวชมและถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยีทเีกดิจากการ
ขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟและใชเ้ป็นทอียู่อาศัยรวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆนําทา่นเดนิทางสูโ่รงงานทอพรม

สนิคา้คณุภาพดแีละขนึชอืของประเทศ

อยู่หลายแห่งเกดิจากการขดุเจาะพนืดนิลงไปเพอืใชเ้ป็นที
หลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยทําสงครามซงึนครใตด้นิทขีนึชอืและมนัีกท่องเทยีวไป



 

 

วนัท7ี องัการา่ - อสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล
ทสีดุในตุรกเีป็นเมอืงทตีงัอยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรัส
ยงิใหญ่ในประวัตศิาสตร์เป็นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนันจงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชอืเรียก
แตกตา่งกันออกไปเชน่ไบแซนเทยีมคอนสแตนตโินเปิลเป็นตน้
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
นําท่านเดนิทางสู่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช
Palaceสรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมซดิ
เวลาสรา้งถึง30ปีสรา้งดว้ยหินอ่อนศิลปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกบัตะวนัตกตวัอาคารยาวถงึ

ดวงไฟ750ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวทใีหญท่สีดุในโลกเสาหนิออ่นบั
ลูกกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิทัลพรมชนัเลศิราคาแพงทสีดุในโลกทอโดย
จากโบฮเีมยีดทีสีดุในโลกของสาธารณรัฐเชก็หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนําเซาน่าในรูปแบบทเีรยีกวา่เตอร์
กชิบาธทน่ีาสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมายทกุเรอืนจะชบีอกเวลา
มุสตาฟาเคมาลหรืออตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวันที
พระองคท์น่ีาสนใจคอืรูปสลุตา่นอบัดลุอาซสิผูม้รีูปร่างใหญม่ากสงู
มวยปลําขมีา้ยงิธนูเป็นสุลต่านองคแ์รกทเีสด็จเยือนต่างประเทศเช่นอยีปิตฝ์รังเศสอังกฤษเบลเยียมเยอรมนี
ออสเตรยีและฮงัการทีน่ีาทงึและประหลาดใจก็คอืทกุๆอยา่งในพระราชวงัเป็นของดงัเดมิมไิดถู้กขโมยหรอืทําลาย
เสยีหายการเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ต ้
อาคารมเีจา้หนา้ทคีอยควบคมุอยู่ทา้ยคณะคอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนงึนานเกนิไปไม่ใหจ้ับ
ตอ้งสงิของตา่งๆและตอ้งสวมถงุพลาสตกิคลมุรองเทา้ทกุคนเพอืป้องกันไม่ใหพ้นืปารเ์กตอ์ันสวยงามต ้
รวมทังพืนพรมอันลําค่าเสยีหายพระราชวังเปิดทุกวัน
ประตทูางเขา้หอนาฬกิาสวนรมิทะเลอุทยานนาฬกิาดอกไมนํ้าพุสระนํารูปปันรูปสลักตา่งๆวางประดับไวอ้ย่างลง
ตัวน่าชืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ
Bosphorusซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา
ความยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเรมิตังแต่
ของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยีซงึนอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยทุธศาสตรท์สีาํคญัยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ยขณะทลีอ่งเรอืทา่นจะได ้
ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรอืบา้น
ตระการตาทงัสนิ 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร
 
ทพีกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT
 

วนัท8ี อสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเยยีมชมและถ่ายรูปกับ

 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงอสิตนับูลIstanbulเมอืงทมีคีวามสําคัญทสีดุและเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นมาก

ทสีดุในตุรกเีป็นเมอืงทตีงัอยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรัสBosphorusเดมิชอืวา่คอนสแตนตโินเปิล
ยงิใหญ่ในประวัตศิาสตร์เป็นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนันจงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชอืเรียก
แตกตา่งกันออกไปเชน่ไบแซนเทยีมคอนสแตนตโินเปิลเป็นตน้ 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ชDolmabahce 

สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมซดิAbdul Mecitในปี2399ใช ้
ปีสรา้งดว้ยหินอ่อนศิลปะแบบตะวันออก

ผสมผสานกบัตะวนัตกตวัอาคารยาวถงึ600เมตรตังอยู่รมิชายฝัง
ทะเลมาร์มารา
ในช่อ งแคบ
บอสฟอรัสบน
ฝังทวีปยุโรป
จุดเด่นของวัง
แ ห่ ง นี คื อ มี
ก า ร ป ร ะ ดั บ
ตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีังเฟอรน์ิเจอร์พรม
โคมไฟเครอืงแกว้เจยีระในและรูปเขยีนรูปถ่ายตา่งๆทมีชีอืเสยีง
มากไดแ้ก่โคมไฟแชนเดอเลียร์ของขวัญจากอังกฤษทําจาก
แกว้ครสิทลัขนาดใหญท่สีดุในโลกหนักถงึ

ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวทใีหญท่สีดุในโลกเสาหนิออ่นบนัไดทางขนึหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต
ลูกกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิทัลพรมชนัเลศิราคาแพงทสีดุในโลกทอโดยCinar
จากโบฮเีมยีดทีสีดุในโลกของสาธารณรัฐเชก็หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนําเซาน่าในรูปแบบทเีรยีกวา่เตอร์

มนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมายทกุเรอืนจะชบีอกเวลา09.06น. 
มุสตาฟาเคมาลหรืออตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวันท1ี0พฤศจกิายน2484แลมรีูปภาพเหมอืนของสลุตา่นหลาย
พระองคท์น่ีาสนใจคอืรูปสลุตา่นอบัดลุอาซสิผูม้รีูปร่างใหญม่ากสงู195เซนตเิมตรมนํีาหนัก
มวยปลําขมีา้ยงิธนูเป็นสุลต่านองคแ์รกทเีสด็จเยือนต่างประเทศเช่นอยีปิตฝ์รังเศสอังกฤษเบลเยียมเยอรมนี
ออสเตรยีและฮงัการทีน่ีาทงึและประหลาดใจก็คอืทกุๆอยา่งในพระราชวงัเป็นของดงัเดมิมไิดถู้กขโมยหรอืทําลาย
เสยีหายการเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆมเีวลามมีัคคเุทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะ
อาคารมเีจา้หนา้ทคีอยควบคมุอยู่ทา้ยคณะคอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนงึนานเกนิไปไม่ใหจ้ับ
ตอ้งสงิของตา่งๆและตอ้งสวมถงุพลาสตกิคลมุรองเทา้ทกุคนเพอืป้องกันไม่ใหพ้นืปารเ์กตอ์ันสวยงามต ้
รวมทังพืนพรมอันลําค่าเสยีหายพระราชวังเปิดทุกวัน09.30-16.00หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดนีอกจากนียังมี
ประตทูางเขา้หอนาฬกิาสวนรมิทะเลอุทยานนาฬกิาดอกไมนํ้าพุสระนํารูปปันรูปสลักตา่งๆวางประดับไวอ้ย่างลง
ตัวน่าชืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิงนําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั

ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดําThe Black Sea เขา้กับทะเลมารม์าร่า
กโิลเมตรความกวา้งเรมิตังแต ่500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตรถอืวา่ชอ่งแคบนีเป็นจุดพบกัน

ของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยีซงึนอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยทุธศาสตรท์สีาํคญัยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ยขณะทลีอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทาง
ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีงัหลายซงึลว้นแลว้แตส่วยงาม

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

RAMADA PLAZA TEKSTILKENT 5* หรอืเทยีบเทา่ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เยยีมชมและถ่ายรูปกับสุเหร่าเซนตโ์ซเฟียMosque 

of Hagia 
Sophiaห รื อ
ชอืในปัจจุบัน
คอืพพิิธภัณฑ์
ฮายาโซฟีอา

  

5 

เมอืงทมีคีวามสําคัญทสีดุและเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นมาก
เดมิชอืวา่คอนสแตนตโินเปิลซงึเป็นอาณาจักรที

ยงิใหญ่ในประวัตศิาสตร์เป็นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนันจงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชอืเรียก

ตวจิติรตระการตามทีังเฟอรน์ิเจอร์พรม
โคมไฟเครอืงแกว้เจยีระในและรูปเขยีนรูปถ่ายตา่งๆทมีชีอืเสยีง
มากไดแ้ก่โคมไฟแชนเดอเลียร์ของขวัญจากอังกฤษทําจาก
แกว้ครสิทลัขนาดใหญท่สีดุในโลกหนักถงึ5000กโิลกรัมประดับ

นไดทางขนึหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต
Cinarในตุรกเีครอืงแกว้เจยีระไน

จากโบฮเีมยีดทีสีดุในโลกของสาธารณรัฐเชก็หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนําเซาน่าในรูปแบบทเีรยีกวา่เตอร์
. อน้เป็นเวลาทปีระธานาธบิดี

แลมรีูปภาพเหมอืนของสลุตา่นหลาย
เซนตเิมตรมนํีาหนัก200กโิลกรัมโปรดกฬีา

มวยปลําขมีา้ยงิธนูเป็นสุลต่านองคแ์รกทเีสด็จเยือนต่างประเทศเช่นอยีปิตฝ์รังเศสอังกฤษเบลเยียมเยอรมนี
ออสเตรยีและฮงัการทีน่ีาทงึและประหลาดใจก็คอืทกุๆอยา่งในพระราชวงัเป็นของดงัเดมิมไิดถู้กขโมยหรอืทําลาย

องเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆมเีวลามมีัคคเุทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะ
อาคารมเีจา้หนา้ทคีอยควบคมุอยู่ทา้ยคณะคอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนงึนานเกนิไปไม่ใหจ้ับ
ตอ้งสงิของตา่งๆและตอ้งสวมถงุพลาสตกิคลมุรองเทา้ทกุคนเพอืป้องกันไม่ใหพ้นืปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ

หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดนีอกจากนียังมี
ประตทูางเขา้หอนาฬกิาสวนรมิทะเลอุทยานนาฬกิาดอกไมนํ้าพุสระนํารูปปันรูปสลักตา่งๆวางประดับไวอ้ย่างลง

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั
เขา้กับทะเลมารม์าร่าSea of Marmara โดยมี

ถอืวา่ชอ่งแคบนีเป็นจุดพบกัน
ของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยีซงึนอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทาง
เรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีงัหลายซงึลว้นแลว้แตส่วยงาม



 

 

หรือฮาเจยีโซเฟียHagia Sophia Museum 
เปลยีนเป็นสเุหร่าและในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑส์เุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสงิก่
แห่งหนึงและมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ
มหมึากลางวหิารและนับเป็นตวัอยา่งทดีทีสีดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์นําทา่น
Mosque สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนาทมีคีวามสวยงามอกีแห่งหนึงซงึชอืนีไดม้าจากสนํีาเงนิของกระเบอืง
เคลอืบทใีชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในถูกสรา้งขนึบนพืนทซีงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์โดยสลุต่าน
อาหเ์หม็ดท ี1ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ อุ โ ม ง ก์ เ ก็ บ นํ า เ ย เ ร บ า ท ัน
YerebatanSarniciสรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสตเินียนในปีค
532 เพอืเป็นทเีก็บนําสําหรับใชใ้นพระราชวังสํารองไวใ้ชย้าม
อสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืงกวา้ง
เสาคําหลงัคา 336 ตน้แบง่เป็น
ลูกบาศก์เมตรนําทีไดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งนําทีอยู่ห่าง
ออกไป 20 กโิลเมตรใกลก้ับทะเลดําทมีาของสถานทแีห่งนี
ชวนใหข้นลกุอยูไ่มน่อ้ยเสาคอลมันห์ัวเสาและฐานเสานํามาจาก

 
20:50 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย
 
 
 

วนัท9ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน

 
09:45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
หมายเหต ุไฟทข์ากลบับนิTK68 
 
01:55น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย
 
14:50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ

เดอืน  ตุลาคม 
30 ต.ค. 60- 07 พ.ย. 60 
เดอืน  พฤศจกิายน 
02 พ.ย. 60- 10 พ.ย. 60 
06 พ.ย. 60- 14 พ.ย. 60 
09 พ.ย. 60- 17 พ.ย. 60 
12 พ.ย. 60- 20 พ.ย. 60 

 
Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานิกายออร์โธดอกสต์่อมาถูก

เปลยีนเป็นสเุหร่าและในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑส์เุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสงิก่
แห่งหนึงและมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางซงึจุดเด่นอยู่ทยีอ ดโดมขนาด
มหมึากลางวหิารและนับเป็นตวัอยา่งทดีทีสีดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์นําทา่น

สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนาทมีคีวามสวยงามอกีแห่งหนึงซงึชอืนีไดม้าจากสนํีาเงนิของกระเบอืง
เคลอืบทใีชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในถูกสรา้งขนึบนพืนทซีงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์โดยสลุต่าน

ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
อุ โ ม ง ก์ เ ก็ บ นํ า เ ย เ ร บ า ท ัน

สรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสตเินียนในปีค.ศ. 
เพอืเป็นทเีก็บนําสําหรับใชใ้นพระราชวังสํารองไวใ้ชย้าม

อสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืงกวา้ง 65 เมตรยาว 143 เมตรมี
ตน้แบง่เป็น 12 แถวจุนําไดท้ังหมด 80,000 

ลูกบาศก์เมตรนําทีไดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งนําทีอยู่ห่าง
กโิลเมตรใกลก้ับทะเลดําทมีาของสถานทแีห่งนี

ชวนใหข้นลกุอยูไ่มน่อ้ยเสาคอลมันห์ัวเสาและฐานเสานํามาจาก
ซากหักพังของ
อาคารหลายแห่งมเีสาทรงแปลกๆอย่างเสาประดับรู
ซาทกีลบัหัวลงและตะแคงขา้งรวมทังเสาหยาดนําตาในยุคออต
โตมันนําท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิง
ตลาดสไปซS์pice Marketหรอืตลาดเครอืงเทศทา่นสามารถ
เลือกซือของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็น
เครืองประดับชากาแฟผลไมอ้บแหง้หรือเตอกสิดไีลท์
เลอืงชอืของตรุกซีงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย
ท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร ์กเมืองอิสตนับูล
ประเทศตรุก ี

ประเทศไทยโดยสายการบนิTURKISH AIRLINESเทยีวบนิที

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTURKISH AIRLINESเทยีวบนิที

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง

 29,999 29,999 29,999

 28,999 28,999 28,999
 29,999 29,999 29,999
 30,999 30,999 30,999
 30,999 30,999 30,999

  

6 

เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานิกายออร์โธดอกสต์่อมาถูก
เปลยีนเป็นสเุหร่าและในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑส์เุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสงิก่อสรา้งทยีงิใหญ่ทสีดุ

สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางซงึจุดเด่นอยู่ทยีอ ดโดมขนาด
มหมึากลางวหิารและนับเป็นตวัอยา่งทดีทีสีดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์นําทา่นชมสุเหรา่สนํีาเงนิBlue 

สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนาทมีคีวามสวยงามอกีแห่งหนึงซงึชอืนีไดม้าจากสนํีาเงนิของกระเบอืง
เคลอืบทใีชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในถูกสรา้งขนึบนพืนทซีงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์โดยสลุต่าน

อาคารหลายแห่งมเีสาทรงแปลกๆอย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดู
ซาทกีลบัหัวลงและตะแคงขา้งรวมทังเสาหยาดนําตาในยุคออต

ย่านช้อปปิงCandy Shopและ
หรอืตลาดเครอืงเทศทา่นสามารถ

เลือกซือของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็น
เครืองประดับชากาแฟผลไมอ้บแหง้หรือเตอกสิดไีลทส์นิคา้อัน
เลอืงชอืของตรุกซีงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมายไดเ้วลาอันสมควรนํา

อตาเติร ์กเมืองอิสตนับูล

เทยีวบนิทTีK64 

เทยีวบนิทTีK68 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กไมเ่กนิ 

ปี พกักบั
 

ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดยีว 

วซีา่ 
- 

999 8,900 - 

999 8,900 - 
999 8,900 - 
999 8,900 - 
999 8,900 - 
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16 พ.ย. 60- 24 พ.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
22 พ.ย. 60- 30 พ.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
28 พ.ย. 60- 06 ธ.ค. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
เดอืน  ธนัวาคม 
02 ธ.ค. 60- 10 ธ.ค. 60 * วนัรัฐธรรมนูญ 30,900 30,900 30,900 8,900 - 
06 ธ.ค. 60- 14 ธ.ค. 60 * วนัรัฐธรรมนูญ 30,999 30,999 30,999 8,900 - 
13 ธ.ค. 60- 21 ธ.ค. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
23 ธ.ค. 60- 31 ธ.ค. 60 * วนัครสิตม์าส 38,999 38,999 38,999 8,900 - 
24 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61 * วนัครสิตม์าส 38,999 38,999 38,999 8,900 - 
26 ธ.ค. 60- 03 ม.ค. 61 * วนัปีใหม่ 39,999 39,999 39,999 8,900 - 
27 ธ.ค. 60- 04 ม.ค. 61 * วนัปีใหม ่/ กลบั TK68 39,999 39,999 39,999 8,900 - 
27 ธ.ค. 60- 04 ม.ค. 61 * BUS 2 วนัปีใหม ่/ กลบั 

TK68 
39,999 39,999 39,999 8,900 - 

28 ธ.ค. 60- 05 ม.ค. 61 * วนัปีใหม ่/ กลบั TK68 39,999 39,999 39,999 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนันถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นน ี
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD/ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ20 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
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 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมัดจํา งวดแรก20,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


