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ทองเที่ยวดินแดนสองทวีป เสนหสองวัฒนธรรมที่ผสมผสาน แหลงกําเนิดอารยธรรมอันยิ่งใหญ
เกอเรเม – คัปโปดาเกีย – คอนยา – อันตัลยา – ฮีราโปลิส – ปามุคคาเล – คูซาดาซี่ – เอฟฟซุส
ชานัคคาเล – กรุงทรอย – นครอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง 19-28 พ.ค./ 16-25 มิ.ย. 2562

โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลนส
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
18.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว U เคานเตอรสายการบินตอรกิชแอรไลน
หัวหนาทัวรและเจาหนาที่บริษัท บานทัวร รอตอนรับคอยอํานวยความสะดวกดานการเช็คอินและสัมภาระ
21.45 น. ออกเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใชเวลาเดินทาง 10.20 ช.ม.)
วันที่สองของการเดินทาง
อิสตันบูล – เคยเซรี - เกอเรเม – นครใตดิน – หมูบานอุชิซาร
04.10 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทาน
เดินทางสูอาคารภายในประเทศ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
06.40 น. ออกเดินทางตอสู เมืองเคยเซรี (Kayseri)โดยเที่ยวบินที่ TK 2010 (ใชเวลาเดินทาง 1.35 ช.ม.)
08.15 น. ถึง สนามบิน Kayseri Erkilet เมืองเคยเซรี ทางตอนกลางของตุรกี นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวเดินทางโดย
รถโคชปรับอากาศสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เมืองมรดกโลก องคการยูเนสโก
(UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหเกอเรเมเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1985 (ระยะ ทาง
71 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมื่อคริสตศาสนาเผยแผเขามา สถานที่
แหงนี้ถูกใชเปนที่บําเพ็ญเพียรเพราะมีความเงียบสงบและพื้นที่ยังเหมาะแกการหลบ
ซอนจากการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต กอนที่คริสต
ศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ จึงไดสราง
โบสถ วิหารตามโพรงถ้ําและผาหิน เกอเรเมจึงถูกใชเปนพิพิภัณฑกลางแจง เพราะมี
โบสถวิหารมากมาย นําทานชม “นครใตดินเดรินคูยู” (Underground City of Derinkuyu) ซึ่งที่นี่เคยใชเปนที่พักหลบภัยใตดิน ซึ่ง
คริสตศาสนิกชนรุนแรกๆ ใชหลบซอนกองทัพโรมัน อาหรับและตุรกี ภายในอุโมงคใตดินทอดยาวหลายกิโลเมตรและลึกลงไป
หลายชั้น เปรียบเสมือนเมืองขนาดใหญเมืองหนึ่ง มีทั้งหองพัก หองเก็บของ หองเลี้ยงสัตว หองครัว หองสวดมนต บอน้ํา ปลอง
อากาศ หองทําไวน ฯลฯ ซึ่งแตละหองใชตะเกียงน้ํามันใหความสวาง หากศัตรูมาคุกคามสามารถใชหินกลมใหญปดปากอุโมงค
ทางเขาเปนปราการที่สามารถปองกันภัยได
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. นําทานเขาชม “โรงงานพรม” ตุรกีถือวามีชื่อเสียงเรื่องพรม ซึ่งสวนใหญที่ผลิตในตุรกี
นั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะเปนพรมที่ทอจากขนสัตวหรือพรมที่ทอจาก
ฝาย และพรมที่ทอจากไหม จากนั้นไปชม “โรงงานเพชร” ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี
ชมความงามของเทอรควอยซ (สีฟา) อารเทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอยาง
ประณีตและยังมีความโดดเดนใหทานไดเลือกชมและชอปปงตามอัธยาศัย แลวไปชม
“โรงงานเซรามิค” ชมขั้นตอนการผลิตและเพนตลวดลายที่สวยงาม เซรามิคเปนสินคา
ที่ระลึกที่นิยมซื้อเปนของฝากอีกอยางหนึ่งของตุรกี จากนั้นนําทานแวะถายรูป หมูบานอุชิซาร (Uchisar Town) เปนเมืองเล็ก ๆ
แตมีภูเขาหินยักษขนาดมหึมาอยูบนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเปนปราสาทขนาดใหญ มีชองหนาตางมากมายจนดูคลายรวงผึ้ง วิว
จากดานบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องลางไดรอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผูคนจริงที่อยูอาศัยในบานที่ขุดเขา
ไปในภูเขาที่ดูเหมือนรวงผึ้ง เปนภาพที่นาตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรยของคนในอดีตบนพื้นที่แถบนี้
19.00 น. อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Alfina Cave ***** (โรงแรมถ้ํา) หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง

นั่งบอลลูนชมพระอาทิตยขึ้น ณ เมืองคัปโปดาเกีย – คอนยา
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07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.

18.00 น.

วันนี้ทานที่สนใจทัวร Hot Air Balloon Tour เพื่อชมพระอาทิตยขึ้นเหนือเมือง
คัปโปดาเกีย กรุณาติดตอหัวหนาทัวรเพื่อประสานงานให ซึ่งตองออกจากโรงแรม
ที่พักประมาณ 04.00 น. ความปลอดของการขึ้นบอลลูน จะอยูในเงื่อนไขของ
บริษัทของบอลลูนในความคุมครองที่มีตอผูบริการ ซึ่งนอกเหนือจากความ
คุมครองของบริษัททัวรจากไทย ซึ่งทานจะตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ
ดวยตนเอง (คานั่งบอลลูนทานละ 230 ดอลลารสหรัฐ ไมรวมในคาทัวร)
อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่ยิ่งใหญเมืองหนึ่งในอดีต ซึ่งเคยเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงปค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ทานจะได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทาง แวะชม “คาราวานเซรายส” (Caravanserais) ซึ่งเปนเสมือน
ปอมปราการสําหรับพักแรมที่สรางขึ้นในยุคเซลจูคและ ออตโตมัน เพื่อใชเปนที่ปองกันของกองคาราวานอูฐและมาของพอคาชาว
เติรกที่เดินทางคาขายผานที่ราบสูงอนาโตเลีย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
14.00 น. นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเมฟลานา” (Mevlana Museum) หรือ
“สํานักลมวน”อาคารหลักมีขนาดใหญและยอดโดมทรงแปลกสีเขียวดูแปลกตา
กอตั้งขึ้นในปค.ศ. 1231โดย เมฟลานา เจลาเลดดินรูมี ซึ่งเชื่อกันวาชายคนนี้เปน
ผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตให
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
และบรรดานักบวชในศาสนาจะใชที่นี่เปนสถานที่สวดมนตทําสมาธิดวยวิธีการอด
อาหารเพื่อทรมานตัวเองแลวไปเดินหมุนวนเปนวงกลมพรอมกับการทําจิตใหสงบดวยการฟงเสียงขลุยเรียกวิธีนี้วา "Whirling
Dervishes" บริเวณดานหนาพิพิธภัณฑ จัดเปนสวนสวย ริมทางเดินปูดวยแผนหินดานหนึ่งของพิพิธภัณฑจะเปนสุสานของเมฟลา
นา เจลาลุดดีนรูมี คนในครอบครัวและกลุมลูกศิษยผูติดตามรับใชใกลชิดทานดวย และทุกวันที่ 17 ธันวาคมของทุกป จะมีการ
เฉลิมฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานา
อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Grand Konya ***** หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
คอนยา – อันทาเลีย – ฮีเยราโปลิส
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู เมืองอันทาเลีย (Antalya) เมืองรีสอรทที่ใหญที่สุดบนชายฝงเตอรกิชริเวียรา ติดกับภูเขาเทารัส ทําใหเมืองมีทัศนียภาพ
สวยงาม เปนเมืองเกาแกเกิดขึ้นตั้งแตยุคโรมัน (ระยะทาง 302 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเดินเที่ยวใน “เขตเมืองเกา” ที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ซึ่งเปนที่ราบที่ติดชายฝง
ทะเลและอีกดานเปนภูเขา ผานชมอนุสาวรีย, พิพิธภัณฑ, กําแพงเมืองเกา ซึ่งเปน
ที่ตั้งของ "หอฮิดิรลิค" ( Hidirlik Tow er) หอคอยทรงกลมที่สรางจากหินสีน้ําตาล
ออนเพื่อใชเปนปอมปราการและประภาคารเมื่อครั้งอดีต โดดเดนมองเห็นแตไกล,
"ประตูชัยเฮเดรียน" ( Hadrian's Gate) สรางขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมัน
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18.30 น.

เฮเดรียน ( Roman Emperor Hadrian) ในชวงศตวรรษที่ 2 รูปแบบทรงโคง มีชองประตู 3 ชอง ซึ่งถือวาเปนประตูที่สวยที่สุดแหง
หนึ่งของตรุกีอีกดวย จากนั้นเดินทางตอสู ฮีเยราโปลิส (Heirapolis) เมืองเกาแกที่มีอายุเปนพันๆ ป (ระยะทาง 238 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) สภาพของเมืองยังคงสภาพสมบูรณ เมืองนี้สรางขึ้นในสมัยพระเจายูเมเนสที่ 2 กษัตริยแหงแพรกามอน
เมื่อ 133 ปกอนคริสตกาล ฮีเยราโปลิสตกเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรโรมันในปค.ศ. 17 และค.ศ. 60 เมืองนี้ถูกทําลายเพราะเกิด
แผนดินไหวแตไดฟนฟูขึ้นภายหลัง เมื่อหมดยุคแหงความรุงเรืองก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Colossae Thermal ***** หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
ปามุคคาเล –คูซาดาซี่
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู ปามุคคาเล (Pamukkale) ที่ไมไกลกัน ชื่อแปลวา “ปราสาทปุยฝาย” (Cotton
Castle) เปนสถานที่ที่น้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินบนเนินเขาหินปูน ผาน
ซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่จะไหลลงสูหนาผา ผลจากการไหลของ
น้ําพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆ และผลจากการแข็ง
ตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาวซึ่งมีความ
งดงามมาก องคการยูเนสโกไดประกาศขึ้นทะเบียน “ปามุคคาเล” ใหเปนมรดกโลกใน
ทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1988 นําทานชม “ปามุคคาเล” (Pamukkale) น้ําตกหินปูนสีขาวสะอาด เกิดจากธารน้ําใตดินซึ่งเปนน้ําที่มี
แรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลเออขึ้นมาเหนือผิวดินและทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะเปนรูปทรง
ตาง ๆ และเปนชั้นๆ เหมือนขั้นบันไดโดยมีแองน้ําแรอยูในชั้นตาง ๆ มีความกวาง 300 เมตร ยาวกวา 3 กิโลเมตร น้ําแรที่ปามุค
คาเลแหงนี้ไดรับความเชื่อถือมาแตโบราณกาล มีกิตติศัพทเลื่องลือวาสามารถรักษาโรคตางๆ ได มีประโยชนดีตอสายตาและ
ผิวหนัง บรรเทาโรคปวดขอและหอบหืดไดชะงัก ทําใหมีผูคนเดินทางมาใชน้ําแรเพื่อบําบัดรักษาโรคกันเปนจํานวนมาก และ
หลังจากปามุคคาเลไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกอยางเปนทางการรวมกับเมืองฮีเอราโพลิสแลว จึงไดมีการปดไมให
นักทองเที่ยวลงไปอาบแช เพื่อปองกันไมใหสถานที่แหงนี้เกิดความเสียหาย
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู คูซาดาซี่ (Kusadasi) (ระยะทาง 182 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช.ม.) เปนเมืองตากอากาศและเมืองประวัติศาสตรที่มีความสําคัญอีก
เมืองหนึ่ง มีทั้งเรื่องราววัฒนธรรมในอดีตและความทันสมัยที่ผสมผสานกันในเมือง
นี้ นักทองเที่ยวจะเดินชมปราสาทมัสยิดโบราณเพื่อชมวัฒนธรรมในสมัยโบราณ
หรือจะนอนอาบแดริมชายทะเล หรือจะเดินชอปในหางทันสมัยก็มี เมืองนี้จึงเปนอีก
เมืองที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยือน และนําทานแวะ “รานเตอรกิชดีไลท” ชิมและเลือกซื้อขนมหวานทองถิ่นที่ขึ้นชื่อ
18.30 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Charisma Hotel ***** หรือเทียบเทา
วันที่หกของการเดินทาง
คูซาดาซี่ – เอฟฟซุส – ชานัคคาเล
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางไปชม “โรงงานหนัง” ที่มีคุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี สินคาแบรนดเนมดังๆ จากทั่วโลก มักจะสงมาใหโรงงานในตุรกี
ผลิต ใหทานชมและเลือกซื้อ จากนั้นเดินทางสู เมืองโรมันโบราณเอฟฟซุส (City of Ephesus) เปนเมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษา
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12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

ไวเปนอยางดีที่สุดอีกเมืองหนึ่ง (ระยะทาง 19 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ทําใหเห็นภาพของวิถีชีวิตของผูคนในยุคกวา
2,000 ป ไดเปนอยางดี โดยถูกแบงเปนหลายสวน เริ่มจากประตูทางเขาจะไดพบโรงละครขนาดใหญ ตลาด หอสมุด หองน้ํา
สาธารณะ ซากน้ําพุ และวิหารตางๆ โดยเฉพาะ“วิหารเฮเดรียน” (Temple of Hadrian) ที่ยังอยูในสภาพที่งดงามและสมบูรณกวา
วิหารอื่น ๆ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู ชานัคคาเล (Canakkale) เปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ตั้งอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส
ใกลกับแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเล คือ ทะเลมารมาราและทะเลเอเจียน ในอดีตเคยเปนที่ตั้งของเมืองทรอย ที่
ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปจจุบันมีซากของกําแพงเมืองที่เปนหินหนาปรากฏอยู
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Kolin Hotel ***** หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ชานัคคาเล – มาไม กรุงทรอย – อิสตันบูล
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทานชมและถายรูปกับ “มาไม” (Trojan Horse) ที่ตั้งโดดเดนอยูใจกลางเมืองที่บริษัท
สรางภาพยนตรเรื่อง “สงครามเมืองทรอย” (Trojan War) ไดสรางมาไมจําลองเพื่อใช
ประกอบในภาพยนตรและเมื่อถายทําเสร็จไดมอบใหเปนของขวัญแกเมืองชานัคคาเล ซึ่ง
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดนําโครงเรื่องมาจากประวัติศาสตร เปนสงครามระหวางกองทัพของ
ชาวกรีกและกรุงทรอย ถูกเลาผานงานเขียนที่สําคัญสองเรื่องของกรีก คือ อีเลียดและ
โอดิสซีย โดยอีเลียดเลาเรื่องราวตั้งแตปที่สิบจนถึงสิ้นสุดสงคราม สวนโอดิสซียเลาเรื่อง
ราวหลังจากสงครามจบสิ้นหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสรางมาไมจําลอง
ขนาดยักษ ที่เรียกวามาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจัน แลวก็ทําการเข็นไปไวหนากรุงทรอย เหมือน
เปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงคราม และไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมาโทรจัน ก็ตาง
ยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลว ก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมือง แลวทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญ เมื่อชาวทรอยนอน
หลับกันหมด ทหารกรีกที่ซอนตัวอยู ก็ออกมาจากมาโทรจัน แลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมือง แลวก็
สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง ซึ่งเปนสาเหตุใหเหลาเทพไมพอใจ และทําการกลั่นแกลงไมใหชาว
กรีกไดกลับบานเมืองอยางปลอดภัย ซึ่งเปนเรื่องราวที่เลาอยูในโอดิสซีย
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี เปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของประเทศ เปนเมืองเชื่อมทวีปยูเรเชียโดยตั้งระหวางชองแคบบอสพอรัส (ซึ่งแยกยุโรป
และเอเชีย) ระหวางทะเลมารมาราและทะเลดํา มีชื่อเสียงทางดานศูนยกลางการคาและประวัติศาสตรของฝงยุโรป และถือวาเปน
สะพานเชื่อมระหวางซีกโลกตะวันออกและตะวันตก (ระยะทาง 361 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช.ม.)
19.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารซีฟูด
พักคางคืน ณ Kolin Hotel ***** หรือเทียบเทา
วันที่แปดของการเดินทาง
พระราชวังทอปกาป – ฮิปโปโดรม – สุเหราสีฟา – สไปซมารเก็ต
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทานเขาชม “พระราชวังทอปกาป” (Topkapi Palace) เปรียบดังเพชรเม็ดงามแหงราชวงศออตโตมันอันรุงเรือง ซึ่งสรางขึ้นใน
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12.00 น.

18.30 น.

สมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 หรือ เมหเมตผูพิชิต ในศตวรรษที่ 15 ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปจจุบันได
แลว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหเมืองนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักรออตโตมัน จึง
โปรดใหมีการสรางพระราชวังนี้ขึ้นเปนที่ประทับอยางถาวร พระราชวังทอปกาปนี้
มีอาณาบริเวณกวางใหญกินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอมรอบดวยกําแพงสูง
ตามแนวฝงทะเลมารมารา ภายในพระราชวังประกอบดวยตําหนักนอยใหญ พลับพลา
พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฮาเร็ม ฯลฯ ปจจุบันพระราชวังทอปกาป
กลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ที่ใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96
กะรัต ที่วางจรัสแสงอยูอยางโดดเดน กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน
หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตานในแตละยุคสมัย นําทานชมสวนพระราชฐาน ที่มี “ฮาเร็ม” เปนหัวใจหลัก ภายใน
ประกอบดวย หองบรรทม หองเสวยพระกระยาหารหองทรงพระอักษร หองอาบน้ําแบบเตอรกิชบาธ ฯลฯ ซึ่งลวนไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา แลวใหทานเดินชมบริเวณรอบๆ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศนสวยงามจนถึงชองแคบบอสฟอรัส
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น. นําทานชม “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือ “จัตุรัสสุลตานอาหเมต”
(Sultan Ahmet Square) ซึ่งสรางขึ้นในสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน โดยใชเปนทั้ง
สนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน สถานที่ประกอบพิธีใหญๆ สถานนัดประชุมเพื่อ
เรียกรองทางการเมือง แหลงบันเทิงและจัเทศกาลตาง ๆ มาจนถึงปจจุบัน แลวไปชม
“สุเหราสีฟา” (Blue Mosque) สรางขึ้นในสมัยสุลตานอะหเมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค
ที่จะสรางมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันที่มีความงดงามและยิ่งใหญกวาโบสถเซนต
โซเฟยของจักรวรรดิไบแซนไทนใหได โดสุเหราแหงนี้สรางตรงขามกับโบสถเซนตโซเฟย แตอยางไรก็ตามโบสถเซนตโซเฟยก็
ยังคงเปนโบสถที่มีขนาดใหญที่สุดในตุรกีจวบจนปจจุบัน ถึงกระนั้นสุเหราแหงนี้ก็เปนที่เดียวที่มี “หอมินาเร็ต” ถึง 6 หอ จากนั้น
นําทานเดินทางสูฝงตรงขามเพื่อเขาชม “โบสถเซนตโซเฟย” (Hagia Sophia Church) ซึ่งถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง
มีอายุกวา 1,400 ป สรางในปค.ศ. 537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน ซึ่งเดิมใชเปนโบสถคริสต แตหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขามา
ปกครอง จึงไดเปลี่ยนโบสถ ดังกลาวมาเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามเปนเวลา 447 ป และในปจจุบันเซนตโซฟยไมไดเปนศาสน
สถานแลว แตถูกยกฐานะใหเปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” ใหทานชมความงามและความยิ่งใหญ แลวนําทานชม “อางเก็บน้ําใต
ดินเยเรบาตัน” (The Sinking Palace) ที่มีอายุกวาพันป สรางในยุคจักรวรรดิไบเซนไทน ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุด
ในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตรกวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีก
ตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา โดยมีลักษณะหัวกลับ ซึ่งเชื่อวาเปนการปกปอง
พระราชวังที่จมลงแหงนี้นั่นเอง อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ จากนั้นนําทานเดินทางสู
“ตลาดสไปซ มารเก็ต” (Spice Market) ซึ่งเปนตลาดเครื่องเทศ และขายผลไมอบแหง ถั่วชนิดตาง ๆ และขนมหวานที่มีใหเลือก
มากมาย
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม

วันที่เกาของการเดินทาง พระราชวังดอลมาชเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – แกรนดบารซาร ข สนามบินอิสตันบูล
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
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12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
20.00 น.

09.00 น. นําทานเขาชม “พระราชวังโดลมาบาชเช” (Dolmabahce Palace)
อั น เป น พระราชวั ง ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ อย า งสู ง สุ ด ทั้ ง ทาง
วัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งไดแผขยายอํานาจออกไป
อยางกวางขวาง มีศักยภาพทางการทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพเรืออันเปน
ที่ครั่นครามไปทั่วทุกทวีป ตั้งแตตอนเหนือของทวีปอัฟริกา ตอนใตของอิตาลี
และทางด านยุ โ รปตะวัน ออกจรดกรุงเวีย นนาพระราชวัง แหงนี้ ส รา งโดย
สุลตานอับดุลเมอซิท ในปค.ศ. 1843 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ใชเวลา
กอสรางทั้งสิ้น 12 ป เพราะความที่สุลตานทรงเปนผูคลั่งไคลยุโรปอยางสุดขอบ ดังนั้นไมวาจะเปนศิลปะ วัฒนธรรม การ
ดํารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลวนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแหงนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคูใจชาวอาเมเนียน ชื่อ
บัลยัน เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามและไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองใดๆ ทั้งสิ้น
ภายในประกอบดวยหองตางๆและฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน นาฬิกา
ทุกเรือนของที่นี่จะชี้เวลา 09.05 น. เปนนิจนิรันดรเพื่อระลึกถึงเวลาของการจากไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนค.ศ. 1938 ของคามาล
อาตาเติรก (Kamal Ataturk) วีรบุรุษของชาติผูบดขยี้กองทัพอังกฤษที่กาลิโปลี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อ “ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส” ซึ่งเปน
ชองแคบแบงเขตทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และเชื่อมทะเลดํา (Black Sea)
กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโล
เมตร ความกวางตั้งแต 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาเปนสุดขอบของ
ทวีปยุโรปและขอบของทวีปเอเชีย นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบ
บอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีก
ดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้ ในป ค.ศ. 1973
มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัส ซึ่งทําใหเกิดการเดินทางไปมาระหวางฝงเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแลวแต
สวยงามตระการตาทั้งสิ้น จากนั้นใหทานไดอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อของฝากที่ยานการคาชื่อดัง “แกรนดบารซาร”
(Grand Bazaar / Grand Market) ซึ่งเป นหนึ่งในตลาดเกาแกและใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก สรางในสมัยกลางค.ศ. 15 มีรานคา
มากกวา 4,000 ราน ซอกซอยกวา 61 ซอย และเปนตลาดคาพรมและทองที่ใหญที่สุดของตุรกี เคยถูกไฟไหมมาแลวถึง 3 ครั้ง แตก็
บูรณะขึ้นมาใหมทุกครั้ง ภายในจะแบงเปนโซนสินคาตาง ๆ และที่ไมควรพลาดในการช็อปปงที่แกรนดบารซารคือ การซื้อ
“Evil Eye” เครื่องรางของขลังตามความเชื่อ เปนรูปตาสีฟาขาวบนเซรามิกสีน้ําเงิน เปรียบเสมือนดวงตาปกปองเราจากสิ่งชั่วราย
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองอิสตันบูล

วันที่สิบของการเดินทาง
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
01.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใชเวลาเดินทาง 9.35 ช.ม.)
15.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

****************** Have a nice trip *********************
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ

เด็ก (4-11 ป)

เด็ก ( 4-6 ป)

(พักหองละ 2 ทาน) พักกับผูใหญ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน

53,900.-

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เสริมเตียง

ไมเสริมเตียง

51,900.-

50,900.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

6,900.-

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินเตอรกิชแอรไลน เสนทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เคยเซรี// อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น **
** Tax–Insurance–Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน มีนาคม 2562
โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 6 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาบุฟเฟต
- หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple (3 ทาน)
หรือ หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนื่องจากขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบหองพักของแตละ
โรงแรม
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
ทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น (วันละ 5 USD/ทาน/วัน)
บริการน้ําดื่มบนรถระหวางทัวร
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
อาหารตามโปรแกรมระบุ และบริการเครื่องปรุงรส / น้ําพริก / อาหารแหง จากเมืองไทย
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทานละ 500,000 บาท
ทิปพนักงานโรงแรมและภัตตาคาร
อัตรานี้ไมรวม

1.
2.
3.
4.
5.

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (ประมาณ 100 บาท ตอวัน)
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เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 กรุณาจองทัวรลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครื่องบิน) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง










บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบิน
แลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน คาธรรมเนียมวีซา,
คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจําโรงแรม, รถโคทรับอากาศ
ที่ตางประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน

NAME & NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ
อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพรอมกัน ถือวาเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากสถานทูต บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
เดี่ยว จะทราบผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 3 สัปดาห
กอนการเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาเมืองอัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมืองฯลฯ

