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 1. เสำร์ที่ 4 พฤษภำคม 2562                         กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

21.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์   (ROW U)  
  เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
23.00 น.  ออกเดินโดยเที่ยวบินที่ TK 069 (10.20 ชม./ Dinner, Breakfast) 
 

 2. อำทิตยท์ี่ 5 พฤษภำคม 2562          อิสตันบูล – อิสเมียร์ - เอฟฟิซุส – คูซำดำส ึ  

  

05.20 น. ถึงกรงุอิสตันบูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
08.00 น. เดินทางต่อโดยเที่ยวบินท่ี TK2312 (1.20  ชม.)  
09.20 น. ถึงสนามบินเมอืงอิสเมียร์ (Izmir)     
เดินทางไป ชม  บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ใน
บ้านหลังนี้ ถูกค้นพบ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) 
ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ 
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่ง พระสันตปาปา 
โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความ
เชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้ส่ิงที่ปรารถนาเป็น
ความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน เดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) (20 กม.)  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (80 กม. / 1 ชม. )  ซึ่งเป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก) ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม 
ตั้งอยู่ริมทะเล  จนได้รับการก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมัน เมืองเอฟฟิซุสมีประวัติศาสตร์ยาวนานตัง้แตยุ่คกรกี
โบราณ ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบันมีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) 
ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองคห์น่ึงของโรมัน ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็นเสา โคริน
เธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่งวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู น าชมอาคารที่
โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็น
อนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์  ด้านหน้ามีรูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia 
(เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความด)ี, Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) ชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่น่ัง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 
ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น   
อาหารค่ าที่โรงแรม  
ที่พัก   HOTEL RAMADA RESORT KUSADASI  (SEA VIEW ROOM) 5* หรือเทียบเท่า 
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3. จันทร์ที่ 6 พฤษภำคม 2562      คูซำดำสึ – ปำมุคคำเล่    

 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)  (198 กม. / 2.5 ชม.) ค าว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk 
หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale  หมายถึง ปราสาท เป็นน้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไป
ทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศ เกิด
เป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุกคาเล่ ได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็น
รูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย  น้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ  33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ
น ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ชาวโรมัน
ในอดีตเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้  
อาหารกลางค่ าที่โรงแรม   
ที่พัก  HOTEL COLOSSAE THERMAL PAMUKKALE 5*  หรือเทียบเท่า 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 4. อังคำรที ่7 พฤษภำคม 2562   ปำมุคคำเล่ – คอนย่ำ – คัปปำโดเกีย    
อาหารเช้าที่โรงแรม  
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เดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) (396 กม. / 4 ชม. ) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยัง
เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของ
ภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกับ “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมและที่แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างทาง
ของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน  
อาหารกลางวันท่ีโรงแรม Novotel Konya  

จากนั้นน าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลด
ดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา  
เดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ( 290 กม. / 3.5 ชม.)  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   
ที่พัก   ARGOS CAVE RESORT CAPPADOCIA 5*  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 5. พุธที่ 8 พฤษภำคม  2562      คัปปำโดเกีย    

อาหารเช้าที่โรงแรม 

(ท่านสามารถซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ราคาประมาณ 230 USD ต่อ ท่าน)   
น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรง
ต่างๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดน
ม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่
แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ า ลม 
ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปี  จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า 
“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของ
ตุรกี   ได้เวลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรมพร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในชว่ง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์
ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นด้วย
กับศาสนาคริสต์ การเจาะถ้ าขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์ ท าให้เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถ์ถ้ า
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จ านวนมาก กระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ้ าในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลัง
ด้วยกัน แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  จากนั้น น า ชมนครใต้ดิน (Underground 

city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทาง
หนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใตด้ินปัจจบุันยังสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใชเ้ป็นที่หลบ
ภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในน้ันกลับถ่ายเท เย็น
สบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น ได้
เวลาสมควรน าท่านกลับโรงแรม  
อาหารค่ าที่โรงแรม  
จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ าหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. พฤหัสบดีที่ 9  พฤษภำคม  2562     คัปปำโดเกีย- อิสตันบูล     

อาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ไคเซอรี่(Kayseri)   
10.35 น. ออกเดินโดยเที่ยวบินที่ TK 7293 (1.20 ชม.) (Economy Class only)  
11.55 น. ถึงสนามบินกรงุอิสตันบูล   
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร Pera Thai  
น าท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรม
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี  ปัจจุบันเหลือเพียงลานด้านหน้า
มัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิส
ตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7  จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้าง
ขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์
โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน  ชมความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน ้าใต้
ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 
ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์  มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่น
มากคือ เสาเมดูซ่า ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ ให้ท่านช้อปปิ้งที่แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand 

Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้านให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ  
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อาหารกลางค่ าที่ภัตตาคาร Park Fora ร้านอาหารสุดหรูริมช่องแคบบอสฟอรัส  

ที่พัก   CIRAGAN PALACE KEMPINSKI ISTANBUL 5* หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. ศุกร์ที่ 10 พฤษภำคม  2562       อิสตันบูล     

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุง
คอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้
มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังนี้มีพื้นที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝ่ัง
ทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ  มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบัน
พระราชวังนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย เชิญท่านช้อปปิ้งที่ย่านการค้าชื่อดัง 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์   แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครอง
จึงได้เปล่ียนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ใน
ศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและ
ความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์
ศาสนา  น าท่านสู่ Gülhane Park เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวนซึ่งประกอบด้วยป่าไม้ตั้งอยู่ด้านนอกของพระราชวังโทพคาปี ( Topkapı 

Palace), ต่อมาในปี ค.ศ. 1912 เปิดเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปมีพื้นที่
บางส่วนจะถูกปรับปรุงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม , ห้องสมุดและห้องโถงนิทรรศการ โดยมีการจัดเทศกาลดอกทิวลิปในสวนแห่งนี้
ด้วย น าท่านสู ่ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร Arcadia Blue Rooftop พร้อมชมวิวเมืองอิสตนับูลผ่าน Blue Mosque และ โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
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8. เสำร์ที่ 11 พฤษภำคม  2562                              อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) 
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีป
เอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย 
เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดล
มาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น  
น าชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและ
ทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี 
ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม 
การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งส้ิน พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ บัล
ยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้ วยสวนไม้ดอก
รายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร Chinese Dragon ร้านอาหารจีนสุดหรูเลิศรส  
น าท่านสู่ Taksim Square ตั้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล เป็นสถานท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงและถือเป็นหัวใจของอิสตันบูล
สมัยใหม่ โดยค าว่า Taksim หมายถึง “การแบ่งแยก” หรือ “การกระจาย” ซึ่งมีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่งนี้
เคยเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ าหินยุคออตโตมันและเป็นจุดที่สายน้ าหลักจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังส่วนอื่นๆ 
ของเมือง นอกจากนี้ค าว่า “Taksim” ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิกของตุรกีอีกด้วย ให้ท่านช้อปปิ้ง  
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตันบูล  
20.10 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ TK 064 (9.30 ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. อำทิตยท์ี่ 12 พฤษภำคม  2562     กรุงเทพฯ  

09.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตรำค่ำบริกำร  

   

อัตรำคำ่บรกิำร  ตั๋วเครื่องบิน  ค่าทัวร ์ รวมทั้งสิ้น 

15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ Economy เริ่มต้น 39,000 .- บาท 86,000 .- บาท 125,000 .- บาท  
15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ Business 121,000 .- บาท 86,000 .- บาท 207,000 .- บาท  

พักเดี่ยวเพิม่ท่านละ - 32,000 .- บาท - 
 

***หมายเหตุ   อัตรานี้ต้องมีผู้เดินทางไม่น้อยกวา่ 15  ท่าน  
 

อัตรำนี้รวม 

 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ โดย สายการบินเตอรก์ิช   
2. ค่าโรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  หรือเทียบเท่า 

3. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ 
4. น้ าดื่มบนรถวันละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
5. ค่าพาหนะน าเทีย่วรถโคช้ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายุเกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงครึ่งหน่ึง) 
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8. มัคคุเทศกช์ัยทัวรด์ูแลท่านตลอดการเดินทาง  
9. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคเุทศก ์

 

อัตรำนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  
3.   ค่าใช้จา่ยส่วนตัวตา่งๆ อาทิ อาหาร เครื่องดืม่พิเศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรดี ฯลฯ 
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