โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

เช้า เทียง คํา
-

-

-

โรงแรมทีพัก
-

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–อุโมงค์นVําเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล

/

/

-

-

Y

กรุงเทพฯ
ข้อแนะนําประกอบการตัดสินใจ
โปรแกรมทัวร์คดั สรรสถานที[ท่องเที[ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นทําให้ไม่เสียเวลา
บินโดยสายการบินประจําชาติไม่เสียเวลาเปลี[ยนเครื[อง นํVาหนักกระเป๋า ]^กิโลกรัม
โปรแกรมนีV รวบรวมสถานที[เที[ยวชื[อดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ าย,คัปปาโดเกีย เมืองแห่ง
เทพนิ ยาย,Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีนVําเงิน,พระราชวังทอปกาปึ
รถที[นัง[ เป็ นรถบัสขนาดใหญ่ hh ที[นัง[ +หน้าจอ LCD ทุกที[นัง[
โรงแรมที[พกั เป็ นระดับ h-j ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถVาํ k คืน
พิเศษ!!!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง ต้นตํารับตุรกีแท้
การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใช้เวลาเดินทางประมาณ ^-l ชัว[ โมง (แต่ลูกค้าทุกท่านสามารถ
สบายใจได้เนื[ องจากทางบริษัทได้เลือกสรรรถที[นัง[ สบาย และมีจุดแวะพักและถ่ายรูปตลอดการเดินทาง)
วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

'(.*+ น.

C'.-D น.
วันทีสอง
+-.++ น.

เที[ยง
บ่าย

คํา[
วันทีสาม
เช้า

พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั,น - ประตูหมายเลข 0 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH
AIRLINES เพือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั,นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เทียวบินที TK06D
(มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ '+ ชัวโมง)
อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติรก์
ถึงสนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
(เวลาท้องถิ[นช้ากว่าประเทศไทย h ชัว[ โมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ j ชัว[ โมง
หรือที[มีชื[อตามประวัติศาสตร์วา่ Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
] รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตัVงอยูใ่ นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที[ราบสู
งอนาโตเลีย โดยอยูห่ า่ งจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ hju
กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที[ตVงั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน h,Ylj,jh]
คน ทําให้กรุงอังการาเป็ นเมืองที[มีประชากรมากเป็ นอันดับ ] ของตุรกี และอันดับ ] ในกลุ่มเมือง
หลวงยุโรป ในขณะที[นครอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคมาร์มารานัVน กรุงอังการาก็
เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนา
คมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที[เชื[อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลาง
ตลาดสินค้าเกษตรที[ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว[ ตุรกีดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ[น)
นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็ นอนุ สรณ์สถานและสุสาน
ของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ[งเป็ นผูน้ ําในสงครามกู ้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัVงที[
1 ผูก้ ่อตัVงสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็ นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคน
ที[ 2 ของตุรกีดว้ ย อนุ สรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิ กชาวตุรกี สร้างขึV นระหว่างปี ค.ศ. 1944 –
1953 ในธนบัตรตุรกีที[พมิ พ์ระหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็ นรูป ANITKABIR
ด้วย
รับประทานอาหารคํา[ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าสู่ทีพัก TURIST HOTELANKARA หรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์
***พิเศษ!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัVนเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)ระยะทาง ]jk กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ^ ชัว[ โมง ^u นาที

เที[ยง
บ่าย

คํา[

วันทีสี
เช้า

นําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที[ได้รบั การขึV นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ น
มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยูห่ ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื[อมต่อถึงกัน เป็ นสถานที[ที[ผูน้ ับถือ
ศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที[ตอ้ งการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ สําหรับที[เราไปชม
วันนีV เป็ นเมืองใต้ดินที[มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชัVน แต่ละชัVนมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทํา
เป็ นห้อง ๆ มีทVงั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มีบ่อนํVา และระบบระบาย
อากาศที[ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยูล่ ึก และทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกัน
ไม่ได้นําทุกท่านเยีย[ มชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทีเมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ[งยูเนสโกขึV นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ[งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. Y ซึ[งเป็ นความคิดของ
ชาวคริสต์ที[ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํVาเป็ นจํานวนมากเพือ[ สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการ
ป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื[นที[ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถิ[น)
นําท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที[อยูอ่ าศัย ซึ[ง
หุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว[ ทัVงภูเขา เพื[อเอาไว้เป็ นที[
อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ า่ อุซิซาร์ คือ บริเวณที[สูงที[สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัVนในอดีตอุซิซาร์ ก็
มีไว้ทาํ หน้าที[เป็ นป้ อมปราการที[เกิดขึV นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
จากนัVนนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซืV อสินค้า และของที[ระลึก

รับประทานอาหารคํา[ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์ระบําหน้าท้อง BELLY DANCEซึ[งเป็ นการ
เต้นรําที[เก่าแก่อย่างหนึ[ ง เกิดขึV นมาเมื[อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เร
เนี ยน นักประวัติศาสตร์เชื[อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่รอ่ นคือคนกลุ่มสําคัญที[ได้อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มี
มาจนถึ ง ปั จจุ บัน และการเดิ น ทางของชาวยิป ซีทํา ให้ร ะบําหน้าท้องแพร่ห ลาย มีก ารพัฒ นาจน
กลายเป็ นศิลปะที[โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั
นําคณะเข้าสู่ทีพัก UCHISAR CAVE HOTELโรงแรมถํ,า หรือเทียบเท่า
ในกรณีทีโรงแรมถํ,าเต็ม ขออนุญาตลูกค้าเปลียนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า- CARAVANSARAI
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สําหรับท่านใดทีสนใจขึ, นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรม
+D.*+ น. เพือชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึง

ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ ' ชัวโมง **
(ค่าขึ, นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ C*+-CD+USD)

นํา

เที[ยง
บ่าย

คํา[
วันทีห้า
เช้า

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ^ ชัว[ โมง) ในอดีตเคย
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึ[งเป็ นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือที[ยุค
นัVนเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา มีการปลูกฝิ[ นและผลไม้ระหว่างทางแวะชม
CARAVANSARAI ที[พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที[พกั แรมของกองคาราวานตาม
เส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ[น)
นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที[นักบวชในศาสนาอิสลาม
ทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ[ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลา
น่ า เจลาลุคดิน รูมี[ อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานั กแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอก
เป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนั งแบบมุส ลิม และยังเป็ นสุ สาน
สําหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่ าด้วย
หลังจากนัV นนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองที[มีนVํ าพุ
เกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึVนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที[ไหลลงสู่หน้า
ผา
รับประทานอาหารคํา[ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าสู่ทีพัก OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนัVนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที[มีนVําพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึVนมาจากใต้
ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที[ไหลลงสูห่ น้าผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย
ผลจากการไหลของนํVาพุเกลือแร่รอ้ นนีV ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของนํVาตกสีขาวเป็ นชัVนๆหลายชัVนและ
ผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํVาเป็ นทางยาว ซึ[งมี
ความงดงามมากท่านจะได้สมั ผัส เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณที[สร้าง
ล้อมรอบบริเวณที[เป็ นนํVาพุเกลือแร่รอ้ น ซึ[งเชื[อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื[อเวลาผ่านไปภัย
ธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนีV เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ วั [ ไป บางส่วนยัง

พอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณ เป็ นต้น
เที[ยง

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ
ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ[น)
บ่าย
หลังจากนัV นนํ าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
(197 กม.)
นําท่านช้อปปิV ง ณ ศูนย์ผลิตเสืV อหนังคุณภาพสูง ซึ[งตุรกีเป็ นประเทศที[ผลิตหนังที[มีคุณภาพที[สุด ทัVงยัง
ผลิตเสืV อหนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael korsอิสระให้ท่านเลือกซืV อสินค้า
ได้ตามอัธยาศัย
คํา[
รับประทานอาหารคํา[ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าสู่ทีพัก ROYAL PALACE HOTELหรือเทียบเท่า
วันทีหก
คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัV นนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที[มีการบํารุงรักษาไว้
เป็ นอย่างดีเมืองหนึ[ ง เคยเป็ นที[อยูข่ องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ[งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง
ซึ[งรุ่งเรืองขึV นในศตวรรษที[ 6 ก่อนคริส ต์ก าล ต่อมาถู ก รุก รานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ
กษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื[อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึV นเป็ นเมือง
หลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที[สองข้างทางเต็มไปด้วย
ซากสิ[ งก่ อสร้างเมื[ อสมัย 2,000 ปี ที[ แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้ง ที[ ส ามารถจุ ผูช้ มได้ก ว่า
30,000 คน ซึ[งยังคงใช้งานได้จนถึ งปั จจุบันนีV นํ าท่านชม ห้องอาบนํV าแบบโรมันโบราณ (ROMAN
BATH) ที[ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํV า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนีV , ห้องสมุดโบราณ ที[มีวิธีการ
เก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ[งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที[มีความอ่อนหวาน
และฝี มือประณีต
นํ าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ[งเชื[อกันว่าเป็ นที[สุดท้ายที[พระแม่
มารีอาศัยอยูแ่ ละสิV นพระชนม์ในบ้านหลังนีV ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ[งมหัศจรรย์ยุค
โบราณ สร้างด้วยหินอ่อนเป็ นสถาปั ตยกรรมกรีกแบบไอโอนิ ค และมีเสาหินตัVงตระหง่านรอบวิหาร
มากกว่า 100 ต้น ปั จจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิ[งใหญ่ในอดีต
ได้

เที[ยง
บ่าย
คํา[
วันทีเจ็ด
เช้า

เที[ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ[น)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึ[งตัVงอยูร่ ิมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียนซึ[ง
เป็ นที[ตVงั ของกรุงทรอย นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอร์กามัม(PERGAMUM)
รับประทานอาหารคํา[ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าสู่ทีพัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองที[มีชื[อเสียงมาตัVงแต่ในอดีต
ถู ก สร้างขึV นมาประมาณ h,uuu ปี ที[ แล้ว ชม ม้าไม้แห่งกรุ ง
ทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) สร้า งขึV น เพื[ อ ดึ ง ดู ด
นั กท่องเที[ยวจากทัว[ โลกที[หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็น
ด้วยตาของตนเองอีกด้วย ซึ[งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญ
ฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ นําท่านเดินทางสู่ เมือง
อิสตันบูล(ISTANBUL)ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. (364 กม.) เมืองที[มีความสําคัญที[สุดและเป็ นเมืองที[มี
ประชากรหนาแน่ นมากที[สุดในตุรกี เป็ นเมืองที[ตVงั อยูร่ ิมช่องแคบบอสฟอรัสBOSPHORUS เดิมชื[อว่า
คอนสแตนติโนเปิ ล ซึ[งเป็ นอาณาจักรที[ยิ[งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวน
มากในบริเวณนัV น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื[อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติ
โนเปิV ล เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ[น)
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาเช่ (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่าน อับดุล เม
ซิดAbdul Mecitในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสาน
กับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัVงอยูร่ ิมชายฝั [งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั [ง
ทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนีV คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทVงั
เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื[องแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที[มีชื[อเสียงมาก ได้แก่ โคม
ไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษทําจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ที[สุดในโลกหนักถึง 5000
กิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที[ใหญ่ที[สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึV น
ห้องโถงตรงราวทําด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําด้วยแก้วคริสทัล พรมชันV เลิศราคาแพงที[สุดใน
โลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เครื[องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดีที[สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หิน
อ่อนจากอียปิ ต์มาทําห้องอาบนํVา เซาน่ า ในรูปแบบที[เรียกว่า เตอร์กิชบาธ ที[น่าสังเกตคือมีนาฬิกา

วางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชีV บอกเวลา 09.06 น. อ้นเป็ นเวลาที[ประธานาธิบดีมุสตาฟา เค
มาล หรืออตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที[ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่าน
หลายพระองค์ที[น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผูม้ ีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มี
นํVาหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํVา ขี[มา้ ยิง[ ธนู เป็ นสุลต่านองค์แรกที[เสด็จเยือนต่างประเทศ
เช่นอียปิ ต์ ฝรัง[ เศส อังกฤษ เบลเยีย[ ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที[น่าทึ[งและประหลาดใจก็คือ
ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดัVงเดิมมิได้ถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวัง
ก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะเป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนําชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าที[คอย
ควบคุมอยูท่ า้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห่ อ้ งใดห้องหนึ[ งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้องสิ[งของ
ต่างๆและต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพื[อป้ องกันไม่ให้พนปาร์
ืV
เกต์อนั สวยงามต้องสึก
หรอ รวมทัVงพืV นพรมอันลํVาค่าเสียหาย พระราชวังเปิ ดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และ
พฤหัสบดี นอกจากนีV ยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม้ นํVาพุ สระ
นํVา รูปปัV น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่ าชื[นชมในรสนิ ยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ น
อย่างยิง[
(หากวันเดินทาง ตรงกับวันที[พระราชวังปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ†ในการเปลี[ยนโปรแกรม)

คํา[

วันทีแปด
เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS)ซึ[งเป็ นช่องแคบที[เชื[อมทะเลดํา THE BLACK
SEA กับทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ ^] กิโลเมตร ความกว้างเริ[ม
ตัVงแต่ juu เมตร จนถึง ^ กิโลเมตร ถือว่าเป็ นช่องแคบนีV เป็ นจุดนัดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและ
สุดขอบทวีปเอเซีย ซึ[งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที[สาํ คัญยิง[
ในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะที[ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ขา้ งทางไม่ว่าจะ
เป็ นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ทVังหลาย ซึ[งล้วนแล้วแต่
สวยงามตระการตาน่ าค้นหา
นําเข้าสู่ทีพัก RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า
จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย–อุโมงค์น, าํ เยเรบาทัน
พระราชวังทอปกาปึ -SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัV น นํ า ทุ ก ท่ า นสู่ จัตุรัส สุ ล ต่า นอะห์เ มต หรื อ ฮิ ป โปโดรมสนามแข่ ง ม้า ของชาวโรมัน จุ ด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที[ยวเมืองเก่า สร้างขึV นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุส เพื[อใช้เป็ นที[แสดง

กิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้
กว้างขึV น ตรงกลางเป็ นที[ตVงั แสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ[งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัย
ออตโตมันสถานที[แห่งนีV ใช้เป็ น ที[จดั งานพิธี แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพืV นที[ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่าน
อะห์เมต ซึ[งเป็ นที[ตVงั ของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือ เสาที[สร้างในอียปิ ต์ เพื[อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที[ 3
ถูก นํ ากลับมาไว้ที[ อิส ตัน บูล เสาต้นที[ สอง คือ เสางู และเสาต้น ที[ สาม คือ เสาคอนสแตนติ นที[ 7
จากนัV น ไม่ไ กลนํ า ทุ ก ท่ า นชม BLUE MOSQUE หรื อ SULTAN AHMET MOSQUE ถื อ เป็ นสุ เ หร่า ที[ มี
สถาปั ตยกรรมเป็ นสุ ดยอดของ 2 จัก รวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดัVงเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที[ใหญ่
ที[ สุดในตุ รกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึ ง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.16091616 โดยตัVงชื[อตามสุลต่านผูส้ ร้างซึ[งก็คือ SULTAN AHMED นัVนเอง

เที[ยง
บ่าย

จา ก นัV น นํ า
ทุ ก ท่ า นชม
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิ[งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ปั จจุบันเป็ นที[ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิ
คอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื[อประมาณคริสต์ศตวรรษที[ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื[อเป็ นโบสถ์ของ
ศาสนาคริสต์ แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครัVงเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่าง
พวกที[ นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยน มีอํานาจ
เหนื อตุรกี จึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึV นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื[อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ[งสวยงามที[สุดได้พยายามหา สิ[งของ
มี ค่ า ต่ า งๆ มาประดับ ไว้ม ากมาย สร้า งเสร็ จ ได้มี ก ารเฉลิ ม ฉลองกัน อย่า ง มโหฬาร ต่ อ มาเกิ ด
แผ่ น ดิ น ไหวอย่า งใหญ่ ทํา ให้แ ตกร้า วต้อ งให้ช่า งซ่อ มจนเรี ย บร้อ ยในสภาพเดิ ม เมื[ อ สิV นสมัย ของ
จักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที[ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ั บถือศาสนา
อิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนีV ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ[น)
นํ าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เก็ บนํ,าเยเรบาทัน (YEREBATAN SARNICI)สร้างในสมัยจักรพรรดิจัส ติ
เนี ยนในปี ค.ศ.j^] เพื[อเป็ นที[เก็บนํV าสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ด
ล้อมเมือง ความกว้าง lj เมตร ยาว kh^ เมตร มีเสาคํVาหลังคา ^^l ต้น แบ่งเป็ น 12 แถว สามารถ
จุนVําได้ทVงั หมด ‡u,uuu ลูกบาศก์เมตร นํVาที[ได้ส่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งนํVาที[อยูห่ า่ งออกไป ]u
กิโลเมตร ใกล้กบั ทะเลดํา ที[มาของสถานที[แห่งนีV ชวนให้น่าขนลุกอยูไ่ ม่น้อย เสาคอลัมน์ หัวเสา และ

]u.00 น.
วันทีเก้า
uk.]j น.
kj.uu น.

ฐานเสานํ ามาจากซากปรัก หักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่น เสา
ประดับรูปศีรษะเมดูซา่ ที[กลับหัวลงและตะแคงข้าง รวมทัVงเสาหยาดนํVาตา ในยุคออตโตมัน
หลังจากนัV นนํ าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตัVงอยูใ่ นเขตเมืองเก่าซึ[งถือเป็ นเขตประวัติศาสตร์ที[
ได้รบั การขึV นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตัVงแต่ปี ค.ศ. kY‡j สร้างขึV นโดยสุลต่านเมห์เมตที[ ]
ในปี ค.ศ.khjY บนพืV นที[กว้างใหญ่ถึง h ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที[
สร้างพระราชวังแห่งนีV สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่าง
ชัดเจน ในช่วงที[เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนีV มีราชวงศ์และข้าราชบริพาร
อาศัยอยูร่ วมกันมากถึงสี[พนั กว่าคนนํ าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที[เป็ นที[จดั แสดงทรัพย์สมบัติ
ข้า วของเครื[อ งใช้ส่ ว นพระองค์เ ครื[ อ งเงิ น ต่ า งๆ มากมายนํ า ท่ านเดิ น ทางสู่ ย่า นช้อ ปปิV ง CANDY
SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรื อ ตลาดเครื[ อ งเทศ ท่ า นสามารถเลื อ กซืV อของฝาก
คุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็ นเครื[องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์
สินค้าอันเลื[องชื[อของตุรกีซึ[งมีให้เลือกซืV อมากมาย ได้เวลาอันสมควร
นําคณะเดินทางสู่สนามบินอตาเติรก์ มีเวลาในการเลือกซืV อสินค้าในร้านค้าในสนามบิน
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที[ยวบินที[ TK06‡
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ C-*
ท่าน

' เด็ก C ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
'Cปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
'Cปี )

พักเดียว
เพิม

ราคา
ไม่รวม
ตั pว

(-'q พฤศจิกายน CDq'
C'-C0 พฤศจิกายน CDq'
q-'- ธันวาคม CDq'
'y-CD ธันวาคม CDq'

*-,777
34,777
35,777
35,777

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

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

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

15,777
15,777
16,777
16,777

C- ธันวาคม-' มกราคม
CDqC (ปี ใหม่)

39,777

39,777

38,777

11,500

19,777

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง' ก่อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง C ขวบ '+,+++ บาท**
เงือนไขการให้บริการ
'. การเดินทางในแต่ละครั,งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน CD ท่านขึ, นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
]. ในกรณีที[ลูกค้าต้องออกตัวˆ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที[ของบริษัทฯเพื[อเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัVง มิฉะนัVนทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัVงสิV น
การชําระค่าบริการ
- การจองครัVงแรก มัดจําท่านละ kj,uuu บาท ภายใน ] วันหลังการจอง และชําระทัVงหมดก่อนเดินทางภายใน
]u วัน หากเป็ นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทัVงหมดก่อนเดินทางภายใน ^uวัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที[กองตรวจคนเข้าเมืองทัVงที[กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที[ระบุ
ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ†ที[จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัVงสิV น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทัVงหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจํา kj,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!! บริษัททําธุรกิจเพื[อการท่องเที[ยวเท่านัVน ไม่สนับสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิด
กฎหมายและในขัVนตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัVงไทยและไต้หวัน ขึV นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที[
เท่านัVน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทVงั สิV น**
h.j เมื[อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ[ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ† ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัVงสิV น
อัตราค่าบริการนี, รวม

ค่าตัวˆ เครื[องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ[มของนํVามันเชืV อเพลิง
ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที[ยวตามโปรแกรมที[ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที[ต่างๆตามที[ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าโรงแรมที[พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที[ท่านจองห้องพักแบบ ^ เตียง (Triple) บาง
โรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน,
ค่าอาหารตามที[ระบุในรายการ
ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื[อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ[มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเที[ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครัVง
นํVาดื[มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
นํVาหนักกระเป๋า สําหรับโหลด ]^กิโลกรัม กระเป๋าถือขึV นเครื[อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี, ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ[ม Ž % และค่าภาษีหกั ณ ที[จา่ ย ^ %
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าวีซา่ สําหรับชาวต่างชาติ
ค่านํVาหนักกระเป๋าเกิน
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื[องดื[มในห้องพัก และค่าอาหารที[สงั [ มาในห้องพัก ค่าอาหาร
และเครื[องดื[มที[สงั [ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที[ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิม[
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเทียว นักท่องเทียวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิน+คนขับรถและหัวหน้า
ทัวร์ทีคอยบริการเราโดยประมาณ DqUSD หรือประมาณ ',0q+ บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ DUSD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น yวัน เท่ากับ *D USD)
พนักงานขับรถในท้องถินท่านละ *USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น yวัน เท่ากับ C' USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทิป ขึ, นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

