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 1. พฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2562                         กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

18.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์   (ROW U) ประตทูางเข้าที่ 10 
               เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก   
21.45 น.  ออกเดินโดยเที่ยวบินที่ TK 065 (10.25 ชม./ Dinner, Breakfast) 
 

 2. ศุกร์ที่ 6 กันยำยน 2562          อิสตันบูล – อิสเมียร์ - เอฟฟิซุส – คูซำดำสึ   

  

04.10 น. ถึงกรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
07.00 น. เดินทางตอ่โดยเที่ยวบินที่ TK2310 (1.20  ชม.)  
08.20 น. ถึงสนามบินเมอืงอิสเมียร์ (Izmir)     
เดินทางไป ชม  บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นที่สดุท้ายที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิน้พระชนม์ใน
บ้านหลงันี ้ถกูค้นพบ โดยแมชี่ตาบอด ชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) 
ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไว้ในหนงัสอือยา่งละเอียดราวกบัเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสยีชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลงันี ้
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับ้านพระแมม่ารีได้รับการบรูณะเป็นบ้านอิฐชัน้เดียว ภายในมีรูปปัน้ของพระแม่มารี ซึ่ง พระสนัตปาปา 
โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน า้สามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน า้ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ แทนความ
เช่ือในเร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน า้เป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเช่ือว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็น
ความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วน าไปผกูไว้แล้วอธิษฐาน เดินทางสู ่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) (20 กม.)  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู ่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (80 กม. / 1 ชม. )  ซึ่งเป็นเมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยคุกรีก) ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุในทวีปเอเชียในสมยันัน้  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของโรมนัในคาบสมทุรอนาโตเลยี เป็นศนูย์กลางการค้า การคมนาคม 
ตัง้อยูริ่มทะเล  จนได้รับการก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแหง่เอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวตัิศาสตร์ยาวนานตัง้แตย่คุกรีก
โบราณ ซากเมืองที่เห็นในปัจจบุนัมีความสมบรูณ์มากที่สดุแหง่หนึ่งในโลก ชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) 
ซึง่เป็นจกัรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึง่ของโรมนั ความโดดเดน่ของวิหารแหง่นีค้ืออยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็นเสา โคริน
เธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งคร่ึงวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดซู่า หวัเป็นงู น าชมอาคารที่
โดดเด่นที่สดุจนเป็นสญัลกัษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชัน้ ด้านหน้าหนัหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออกเพื่อรับแสงสวา่งยามเช้า ห้องสมดุนีส้ร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออทุิศให้เป็น
อนสุรณ์แดพ่อ่ของทา่นซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์  ด้านหน้ามีรูปปัน้ของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia 
(เทพีแหง่ปัญญา), Arete (เทพีแหง่ความด)ี, Ennoia (เทพีแหง่ความคิด), Episteme (เทพีแหง่ความรู้) ชมสิง่ก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
ในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึง่สร้างโดยการสกดัไหลเ่ขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจคุนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 
ของประชากรในยคุนัน้ เดิมสร้างตัง้แตส่มยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุงซอ่มแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึน้   
อาหารค า่ที่โรงแรม  
ที่พกั    HOTEL CHARISMA DE LUXE   (SEA VIEW ROOM) 5*  หรือเทียบเทา่  
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3. เสำร์ที่ 7 กันยำยน  2562      คูซำดำสึ – ปำมุคคำเล่    

 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าทา่นช้อปปิง้ ณ ศนูย์ผลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 
เดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)  (198 กม. / 2.5 ชม.) ค าวา่ “ปามกุคาเล”่ ในภาษาตรุกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk 
หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale  หมายถึง ปราสาท เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินที่มีอณุหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไป
ทางทิศเหนือ รินเออ่ล้นขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูิประเทศ เกิด
เป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามกุคาเล่ ได้รับการยก
ยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแหง่น า้พเุกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน า้ เป็น
รูปร่างคล้ายหอยแครงและน า้ตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดเูหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย  น า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็น
หินปนู ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหศัจรรย์ น า้แร่นีม้ีอณุหภมูิประมาณ  33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ
น ามาดื่ม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัิในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ชาวโรมนั
ในอดีตเช่ือวา่น า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้  
อาหารกลางค ่าที่โรงแรม   
ที่พกั   HOTEL RICHMOND PAMUKKALE THERMAL RESORT 5*   หรือเทียบเทา่ 
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 4. อำทิตย์ที ่8 กันยำยน 2562                 ปำมุคคำเล่ – คอนย่ำ – คัปปำโดเกีย   
อาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) (396 กม. / 4 ชม. ) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยงั
เป็นศูนย์กลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบนีอ้ีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทศันียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของ
ภมูิภาคตอนกลางของประเทศตรุกี ระหวา่งทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทาง
ของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั  
อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม Novotel Konya  

จากนัน้น าทา่น ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลด
ดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่าชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นบัถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานบัถือ
ศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมนุเป็น
วงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพิพิธภณัฑ์เป็นสสุานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในตกแตง่ประดบัประดาฝาผนงัแบบมสุลมิ และยงัเป็นสสุานส าหรับผู้ติดตาม สานศุิษย์ บิดาและบตุรของเมฟลานา  
เดินทางตอ่สู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ( 290 กม. / 3.5 ชม.)  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
ที่พกั    CAVE RESORT CAPPADOCIA 5*  (พกั 2 คืน) หรือเทียบเทา่ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 5. จันทร์ที่ 9 กันยำยน 2562     คัปปำโดเกีย    

อาหารเช้าที่โรงแรม 

(ทา่นสามารถซือ้ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ราคาประมาณ 230 USD ตอ่ ทา่น)   
น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรย์แปรสภาพเป็นหบุเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรง
ตา่งๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆที่อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดินแดน
ม้าพนัธุ์ดี” ตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุกี เป็นพืน้ท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเออซิเยสและภเูขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่
แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น า้ ลม 
ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภเูขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัล้านปี จนเกิดเป็นภมูิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูปแทง่ กรวย  ปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดปูระหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพืน้ที่เรียกขานกนัว่า 
“ปลอ่งไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกได้ประกาศให้พืน้ที่มหศัจรรย์แห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ
ตรุกี   ได้เวลาน าทา่นแวะชมโรงงานทอพรมพร้อมจบัจ่ายซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางสู ่เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในชว่ง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์
ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอื่นท่ีไมเ่ห็นด้วย
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กบัศาสนาคริสต์ การเจาะถ า้ขดุพืน้ดินลงไปเป็นอโุมงค์ ท าให้เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึน้มา และได้ขดุเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถ์ถ า้
จ านวนมาก กระทัง่ในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ า้ในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงั
ด้วยกนั แต่ว่าปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางสว่นเท่านัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ  จากนัน้ น า ชมนครใต้ดิน (Underground 

city of Kaymakli) ซึง่เป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทกุอย่าง ทัง้ห้องโถง ห้องนอน ห้องน า้ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทาง
หนีฉกุเฉิน ฯลฯ ซึง่สาเหตแุท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจบุนัยงัสรุปไมไ่ด้ แตส่ว่นใหญ่ลงความเห็นวา่เป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นท่ีหลบ
ภยัจากข้าศกึศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใต้ดินหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้กลบัถ่ายเท เย็น
สบาย เนื่องจากเป็นหินภเูขาไฟ มีอณุหภมูิเฉลี่ยทัง้ปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น ได้
เวลาสมควรน าทา่นกลบัโรงแรม  
อาหารค ่าที่โรงแรม  
จากนัน้น าทา่นชมการแสดงระบ าหน้าท้องอนัเลือ่งช่ือ Belly Dance 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. อังคำรที่ 10 กันยำยน 2562     คัปปำโดเกีย- อิสตันบูล     

อาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน ไคเซอร่ี(Kayseri)   
10.40 น. ออกเดินโดยเที่ยวบินที่ TK 7293 (1.20 ชม.) (Economy Class only)  
12.00  น. ถึงสนามบนิกรุงอิสตนับูล ซาบฮิา กุคแซง 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
น าทา่นชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจตัรัุสสลุต่านอาห์เมต สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอสุ เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดง
กิจกรรมตา่งๆของชาวเมือง ตอ่มาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ได้รับการขยายให้กว้างขึน้ ตรงกลางเป็นท่ีตัง้แสดงประติมากรรม
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมนัสถานที่แห่งนีใ้ช้เป็นที่จัดงานพิธี  ปัจจุบนัเหลือเพียงลานด้านหน้า
มสัยิสสลุตา่นอะห์เมตซึง่เป็นท่ีตัง้ของเสาโอเบลกิส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตตุโมซิสที่ 3 ถกูน ากลบัมาไว้ที่อิส
ตนับลู เสาต้นท่ีสองคือ เสาง ูและเสาต้นท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7  จากนัน้น าท่านชม สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้าง
ขึน้ในสมยัสลุตา่นอะห์เมตที่ 1 ซึง่มีพระประสงค์ที่จะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสเุหร่าแห่งนีส้ร้างประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์
โซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในตรุกีจวบจนปัจจบุนั  ชมความยิ่งใหญ่ของสิง่ก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อ่างเก็บน า้ใต้
ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน า้ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในอิสตนับูล สามารถเก็บน า้ได้มากถึง 88,000 
ลกูบาศก์เมตร สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอโุมงค์ มีเสากรีกต้นสงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่น
มากคือ เสาเมดูซ่า ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน า้ขนาดใหญ่ ให้ท่านช้อปปิง้ที่แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand 

Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สดุของตรุกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้านให้
ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิค้าที่มีช่ือเสยีงของตรุกีอยา่งจใุจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพนัคอ, ฯลฯ  
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อาหารกลางค ่าที่ภตัตาคาร Park Fora ร้านอาหารสดุหรูริมช่องแคบบอสฟอรัส  
ที่พกั    CIRAGAN PALACE KEMPINSKI ISTANBUL 5* (SEA VIEW ROOM) (พกั 2 คืน) หรือเทียบเทา่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. พุธที่ 11 กันยำยน 2562        อิสตันบูล   

  

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัสลุต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลงัที่ทรงตีกรุง
คอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับลูในปัจจบุนัได้แล้ว ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้
มีการสร้างพระราชวงันีข้ึน้เป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงันีม้ีพืน้ที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝ่ัง
ทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบด้วยต าหนกัน้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบตัิ มสัยิส หอพกั โรงเรียน ฯลฯ  ปัจจุบนั
พระราชวงันีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติที่ใช้เก็บมหาสมบตัิอนัล า้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสลุตา่นในแตล่ะยคุสมยั เชิญทา่นช้อปปิง้ที่ยา่นการค้าช่ือดงั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง 
สร้างขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แตห่ลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเข้ามาปกครองจึง
ได้เปลี่ยนมาเป็นมสัยิส และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากท่ีเป็นโบสถ์ในศาสนา
คริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความ
ยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบรูณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกล้าของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา  
น าทา่น สู่  ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัเลือ่งช่ือของตรุกี แอปปลคิอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซึง่มีให้เลอืกซือ้มากมาย 
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร Arcadia Blue Rooftop พร้อมชมวิวเมืองอิสตนับลูผา่น Blue Mosque และ โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
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8. พฤหัสบดีท่ี 12 กันยำยน 2562     อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่เป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The Black sea) เข้ากบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) 
ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต ่500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีป
เอเชียมาพบกนัท่ีนี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกด้วย 
เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหลา่นี ้ขณะที่ลอ่งเรือทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดล
มาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  
น าชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและ
ทางวตัถขุองจกัรวรรดิออตโตมนั ซึ่งได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวงัแห่งนีส้ร้างโดย สลุต่าน อบัดลุ เมอซิท ในปี 
ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความที่สลุตา่นทรงเป็นผู้คลัง่ไคล้ยโุรปอยา่งสดุขอบ ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม 
การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงัแหง่นีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคูใ่จชาวอาเมเนี่ยน ช่ือ บลั
ยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งด้วยสวนไม้ดอก
รายล้อมพระราชวงัซึง่อยูเ่หนืออา่วเลก็ๆของช่องแคบบอสฟอรัส  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร Chinese Dragon ร้านอาหารจีนเลศิรส  
น าท่านสู ่Taksim Square ตัง้อยู่ในเขตยโุรปของนครอิสตนับลู เป็นสถานท่องเที่ยวส าคญัที่มีช่ือเสียงและถือเป็นหวัใจของอิสตนับลู
สมยัใหม ่โดยค าวา่ Taksim หมายถึง “การแบง่แยก” หรือ “การกระจาย” ซึง่มีที่มาจากในรัชสมยัของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่งนี ้
เคยเป็นที่ตัง้ของอ่างเก็บน า้หินยุคออตโตมนัและเป็นจุดที่สายน า้หลกัจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยงัส่วนอื่นๆ 
ของเมือง นอกจากนีค้ าวา่ “Taksim” ยงัหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสกิของตรุกีอีกด้วย ให้ทา่นช้อปปิง้  
17.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองอิสตนับลู  
20.15 น. ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบินที่ TK 064 (9.30 ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ศุกร์ที่ 13 กันยำยน 2562      กรุงเทพฯ  

09.50 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตรำค่ำบริกำร  

   

อัตรำคำ่บรกิำร  ตัว๋เคร่ืองบิน  คา่ทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ (พกัห้องคู)่ Economy เร่ิมต้น 35,000 .- บาท 92,000 .- บาท 127,000 .- บาท  
ทา่นละ (พกัห้องคู)่ Business 123,000 .- บาท 92,000 .- บาท 215,000 .- บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่ทา่นละ - 35,500 .- บาท - 

 

***หมายเหต ุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชนัธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
 - อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น  
 

อัตรำนี้รวม 

 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดย สายการบินเตอร์กิช   
2. คา่โรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  หรือเทียบเทา่ 
3. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
4. น า้ดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
5. คา่พาหนะน าเทีย่วรถโค้ช พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
6. คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหนึง่) 
8. มคัคเุทศก์ชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
9. คา่ทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ 
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อัตรำนี้ไม่รวม 

 

1. คา่หนงัสอืเดินทาง 
2. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
3.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ อาทิ อาหาร เคร่ืองดืม่พิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 
 

กำรส ำรองกำรเดนิทำง     

 

1. ส ารองที่นัง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นวีซา่และเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท   
    สว่นท่ีเหลอืกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 
2. กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

กำรช ำระผ่ำนทำงธนำคำร  

 

บญัชีออมทรัพย์   บจ.ชยัทวัร์ 1984  
 -   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์    เลขที่ 171-4-29914-4 

 -   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนจนัทน์  เลขที่ 031-401413-1 

 -   ธนาคารกรุงไทย   สาขาถนนจนัทน์   เลขที่ 036-0-18827-3 
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