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โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง คํา่

โรงแรมที่พกั

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

-

-

-

-

2

อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติรก์

-

/

/

TURIST HOTELหรือเทียบเท่า

3

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิ
ซาร์ ***พิเศษ!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง

/

/

/

UCHISAR CAVE HOTEL
หรือเทียบเท่า

4

OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่าCARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่ า

/

/

/

OZKAYMAK PARK HOTEL
หรือเทียบเท่า

5

ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี

/

/

/

ROYAL PALACE HOTEL
หรือเทียบเท่า

6

คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัค
คาเล่-เมืองเปอร์กามัม

/

/

/

IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

7

ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

/

/

/

RAMADA ENCORE
BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า

8

จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์
โซเฟี ย–อุโมงค์น้ําเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล

/

/

-

-

9

กรุงเทพฯ
ข้อแนะนําประกอบการตัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์คดั สรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นทําให้ไม่เสียเวลา
 บินโดยสายการบินประจําชาติไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง นํ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม
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 โปรแกรมนี้ รวบรวมสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาท ปุยฝ้ าย, คัปปาโดเกีย
เมืองแห่งเทพนิ ยาย, Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีน้ําเงิน,พระราชวังทอปกาปึ
 รถที่นัง่ เป็ นรถบัสขนาดใหญ่ 44 ที่นัง่ +หน้าจอ LCD ทุกที่นัง่
 โรงแรมที่พกั เป็ นระดับ 4-5 ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถ้าํ 1 คืน
 พิเศษ!!!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง ต้นตํารับตุรกีแท้
 การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-6 ชัว่ โมง (แต่ลูกค้าทุกท่าน
สามารถสบายใจได้เนื่ องจากทางบริษัทได้เลือกสรรรถที่นัง่ สบาย และมีจุดแวะพักและถ่ายรูปตลอด
การเดินทาง)
วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
18.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน
TURKISH AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
21.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั ่วโมง)
วันที่สอง
อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติรก์
04.00 น. ถึงสนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชัว่ โมง หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์วา่ Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ น
เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูใ่ นเขต Central Anatolia ใจ
กลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห่ า่ งจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที่ต้งั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ
ต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุง
อังการามีประชากรจํานวน 4,965,542 คน ทําให้กรุงอังการาเป็ นเมืองที่มีประชากรมาก
เป็ นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและ
เครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และ
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รถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่
ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็ นอนุ สรณ์สถานและ
สุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเป็ นผูน้ ําในสงครามกู ้ อิสรภาพของตุรกีหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ผูก้ ่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็ นสุสานของ ISMET
INONU ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดว้ ย อนุ สรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิ กชาวตุรกี
สร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966 – 1987
และ 1999 – 2009 จะเป็ นรูป ANITKABIR ด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําคณะเข้าสู่ที่พกั TURIST HOTEL ANKARA หรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์
***พิเศษ!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 251 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที
นําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยูห่ ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกัน
เป็ นสถานที่ที่ผนู ้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ตอ้ งการทําลายร้างพวกนับถือ
ศาสนาคริสต์ สําหรับที่เราไปชมวันนี้ เป็ นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชัน้ มี
ความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็ นห้อง ๆ มีท้งั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้อง
โถงสําหรับใช้ประชุม มีบ่อนํ้า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะ
อยูล่ ึก และทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ นําทุกท่านเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกพิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกัน
การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
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บ่าย

นําท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่
อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา
เพื่อเอาไว้เป็ นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ า่ อุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ
ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาํ หน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย จากนั้นนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงาน
เซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้า และของที่ระลึก

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์ระบําหน้าท้อง BELLY DANCE ซึ่ง
เป็ นการเต้นรําที่เก่าแก่อย่างหนึ่ ง เกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์
และเมดิเตอร์เรเนี ยน นั กประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที่ ได้
อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึง ปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํ ให้ระบําหน้าท้อง
แพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้อง
ตุรกีในปั จจุบนั
 นําคณะเข้าสู่ที่พกั UCHISAR CAVE HOTEL โรงแรมถํ้า หรือเทียบเท่า
ในกรณีที่โรงแรมถํ้าเต็ม ขออนุญาตลูกค้าเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า- CARAVANSARAI
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจาก
โรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่ง
ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง **

วันที่สี่
เช้า

(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ 230-250 USD)
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นําเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวง
ของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึ่งเป็ นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือที่ยุคนั้น
เรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา มีการปลูกฝิ่ นและผลไม้ ระหว่างทางแวะชม
CARAVANSARAI ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวาน
ตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนา
อิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ น
สุสานของเมฟลาน่ า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน
เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนั งแบบ
มุสลิม และยังเป็ นสุสานสําหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่ าด้วย
หลังจากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองที่
มีน้ําพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขนมาจากใต้
ึ้
ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่
ไหลลงสู่หน้าผา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําคณะเข้าสู่ที่พกั OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ําพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึ้นมา
จากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสูห่ น้าผา นําท่านชม
ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของนํ้าตกสี
ขาวเป็ นชัน้ ๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางนํ้าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สมั ผัส เมืองเฮียราโพลิส
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(HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นนํ้าพุเกลือแร่รอ้ น ซึ่งเชื่อ
กันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนี้ เกิดการ
พั
ง
ท
ล
า
ย
ลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ วั ่ ไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร
เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น
เที่ยง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
หลังจากนั้ นนํ าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชม. (197 กม.)
นํ าท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้ อหนั งคุ ณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ ผลิตหนั งที่มีคุณภาพ
ที่สุด ทั้งยังผลิตเสื้ อหนั งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําเข้าสู่ที่พกั ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ น นํ าทุ ก ท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องโบราณเอฟฟิ ซุ ส (EPHESUS) เมืองโบราณที่ มีก าร
บํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่อยูข่ องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้า
มาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึด
ครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็
ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นํ าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่าน
ใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่ แล้ว ไม่วา่ จะ
เป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้
นําท่านชม ห้องอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอ
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นํ้า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนั งสือไว้ไ ด้เป็ นอย่างดีทุก
สิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต
นํ าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่
พระแม่มารีอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้างด้วยหินอ่อนเป็ นสถาปั ตยกรรมกรีกแบบไอโอนิ ค และมีเสาหินตั้ง
ตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้น ปั จจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถ
มองเห็นถึงความยิง่ ใหญ่ในอดีตได้

เที่ยง
บ่าย
คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเล
อีเจียนซึ่งเป็ นที่ต้งั ของกรุงทรอย นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอร์กามัม (PERGAMUM)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นําเข้าสู่ที่พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่
ในอดีต ถูกสร้างขึ้ นมาประมาณ 4,000 ปี ที่ แล้ว ชม
ม้าไม้แห่งกรุงทรอย (WOODEN HORSE OF TROY)
สร้างขึ้ น เพื่อดึงดูดนั กท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงใหล
ในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการ
ศึกของนั กรบโบราณ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.
(364 กม.) เมืองที่มีความสําคัญที่สุดและเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นมากที่สุดในตุรกี
เป็ นเมืองที่ต้งั อยูร่ ิมช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิ ล ซึ่งเป็ น
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนั้ น จึง
ส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ ล เป็ นต้น
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาเช่ (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่าน อับ
ดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูร่ ิมชายฝั ่งทะเลมาร์มารา
ในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั ่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้ คือมีการประดับตกแต่งด้วยความ
ประณีตวิจิตรตระการตามีท้งั เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูป
ถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษทําจากแก้ว
คริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือ
ผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้ นห้องโถงตรงราวทําด้วยไม้วอลนัต ลูกกรง
ราวบันไดทําด้วยแก้วคริสทัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เครื่อง
แก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทําห้อง
อาบนํ้า เซาน่ า ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้
มากมาย ทุกเรือนจะชี้ บอกเวลา 09.06 น. อ้นเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรื
ออตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่าน
หลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผูม้ ีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร
มีน้ําหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ้า ขี่มา้ ยิง่ ธนู เป็ นสุลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือน
ต่างประเทศ เช่นอียปิ ต์ ฝรัง่ เศส อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่น่าทึ่ง
และประหลาดใจก็คือทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดั้งเดิมมิได้ถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย
การเข้าชมภายในพระราชวังก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะเป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนําชม
ทีละห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยูท่ า้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห่ อ้ ง
ใดห้องหนึ่ งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้องสิ่งของต่างๆและต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน
เพื่อป้ องกันไม่ให้พนปาร์
ื้
เกต์อนั สวยงามต้องสึกหรอ รวมทั้งพื้ นพรมอันลํ้าค่าเสียหาย
พระราชวังเปิ ดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดี นอกจากนี้ ยังมีประตู
ทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม้ นํ้าพุ สระนํ้า รูปปั้ น รูปสลักต่างๆ
วางประดับไว้อย่างลงตัว น่ าชื่นชมในรสนิ ยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิง่
(หากวันเดินทาง ตรงกับวันที่พระราชวังปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม)
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คํา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นํ าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา
THE BLACK SEA กับทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32
กิโลเมตร ความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็ นช่องแคบนี้ เป็ นจุดนั ด
พบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบ
บอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะที่ล่องเรือ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือน
สไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้งั หลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาน่ าค้นหา
 นําเข้าสู่ที่พกั RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย–อุโมงค์น้ าํ เยเรบาทัน
พระราชวังทอปกาปึ -SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทุกท่านสู่ จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็ น
ที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึ้ น ตรงกลางเป็ นที่ ต้ังแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ศิลปะในยุคกรีก โบราณในสมัยออตโตมันสถานที่ แห่งนี้ ใช้เป็ น ที่ จัดงานพิธี แต่ในปั จจุบัน
เหลือเพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ
เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํ ากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่
สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้ นไม่ไกลนํ าทุ กท่านชม
BLUE MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุเหร่าที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุดยอด
ของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหาร
เซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ ใหญ่ที่สุดในตุรกี

เช้า
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สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616
โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้ ร้างซึ่งก็คือ SULTAN AHMED นั้นเอง

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ น
โบสถ์ ท างศาสนาคริ ส ต์ พระเจ้า จั ก รพรรดิ ค อนสแตนติ น เป็ นผู ้ส ร้า งเมื่ อ ประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผูก้ ่อการร้าย
บุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์
กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยน มีอาํ นาจเหนื อตุรกี จึงได้สร้าง
โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ.
1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ
มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว
อย่างใหญ่ทาํ ให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั
ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ั บถือศาสนาอิสลาม
จึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน (YEREBATAN SARNICI) สร้างในสมัยจักรพรรดิ
จัสติเนี ยนในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็ นที่เก็บนํ้ าสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามอิสตันบูล
ถู ก ข้าศึ ก ปิ ดล้อ มเมือ ง ความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มี เสาคํ้า หลังคา 336 ต้น
แบ่งเป็ น 12 แถว สามารถจุน้ํ าได้ท้งั หมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร นํ้ าที่ได้ส่งผ่านมาทางท่อ
มาจากแหล่งนํ้าที่อยูห่ า่ งออกไป 20 กิโลเมตร ใกล้กบั ทะเลดํา ที่มาของสถานที่แห่งนี้ ชวนให้
น่ าขนลุกอยูไ่ ม่น้อย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานํามาจากซากปรักหักพังของอาคารหลาย
แห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่นเสาประดับรูปศีรษะเมดูซ่าที่กลับหัวลงและตะแคง
ข้าง รวมทั้งเสาหยาดนํ้าตา ในยุคออตโตมัน
11

รหัสโปรแกรม :

20.00 น.
วันที่เก้า
01.25 น.
15.00 น.

TK-B196-TURKEY-9D-OCT18

หลั ง จากนั้ น นํ า ทุ ก ท่ า นชม พระราชวั ง ทอปกาปึ ตั้ง อยู่ ใ นเขตเมื อ งเก่ า ซึ่ ง ถื อ เป็ นเขต
ประวัติศาสตร์ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สร้างขึ้ น
โดยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นที่ กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคาร
ขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้ สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส
โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน
พระราชวังแห่งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พนั กว่าคนนํ าท่านเข้า
ชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็ นที่จดั แสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงิน
ต่างๆ มากมายนํ าท่ านเดิ นทางสู่ ย่านช้อปปิ้ ง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE
MARKET หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่
ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกี
ซึ่งมีให้เลือกซื้ อมากมาย ได้เวลาอันสมควร
นําคณะเดินทางสู่สนามบินอตาเติรก์ มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าในสนามบิน
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

9-17 สิงหาคม 2561
19-27 สิงหาคม 2561
5-13 กันยายน 2561
16-24 กันยายน 2561
8-16 ตุลาคม 2561
21-29 ตุลาคม 2561

35,777
33,777
34,777
34,777
34,777
35,777

35,777
33,777
34,777
34,777
34,777
35,777

34,777
32,777
33,777
34,777
33,777
34,777

8,500
7,500
7,500
7,500
7,500
8,500

15,777
13,777
14,777
14,777
14,777
15,777
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทา
การออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การชําระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน
20 วัน หากเป็ นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจํา 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจํา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจํา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
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พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ้ามันเชื้ อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple)
บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน,
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 นํ้าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 นํ้าหนักกระเป๋า สําหรับโหลด 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซา่ สําหรับชาวต่างชาติ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถและหัวหน้า
ทัวร์ที่คอยบริการเราโดยประมาณ 56 USD หรือประมาณ 1,960 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7วัน เท่ากับ 35 USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7วัน เท่ากับ 21 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทิป ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
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รหัสโปรแกรม :
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