
 

 

รหัสทัวร  1900280 
ทัวรตุรกี  อิสตันบูล  ชานัคคาเล  ปามุคคาเล 
มาไมจําลองเมืองทรอย   วิหารอะโครโปลิส   เมืองโบราณเอเฟซุส    บานพระ
แมมารี   เมืองโบราณเฮียราโพลีส    ปราสาทปุยฝ�าย    ชมสวนดอกไมเมืองอิส
ปารตา   ชมโชวระบําหนาทอง 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เคียฟ – อสิตันบลู 

08.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก  
  ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร R  

ของสายการบิน Ukraine International Airlines (PS) พบเจาหนาที่คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 

11.25 น.  ออกเดินทางสู กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยเที่ยวบินที่ PS272 สายการบิน 
Ukraine International Airlines บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

18.30 น.  เดินทางถึง กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน  
19.30 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ PS715 

สายการบิน Ukraine International Airlines บ ริการอาหารรอนและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

21.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบลู ประเทศตุรกี ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
และศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ  

 
จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก เมืองอิสตันบูล 

 
พักที ่GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว มาตราฐานดาวตุรก ี
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง  

 
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – มาไมจําลองเมืองทรอย – เมืองไอยวาลิก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (1) 
จากน้ันเดินทางสู ชานัคคาเล (Canakkale)  ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
เมืองชานัคคาเลเปนเมอืงศูนยกลางการคา และชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเปนที่ขนถาย
สินคาจากเอเชียสูยุโรป ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 ชานัคคาเลเปนที่ตั้งของสมรภูมิ
รบกัลลิโปลี เมื่อฝ�ายสัมพนัธมิตรตองการรุกคืบเขาไปยังชองแคบดารดะเนลสเพื่อบีบ
ใหตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) 
 

จากน้ันเดินทางสู เมอืงทรอย (Troy)  ที่มีช่ือเสียงมาแตในอดีต สรางขึ้นเมื่อ 4,000 
ปมาแลว ในอดีตผูคนสวนใหญคิดวาเปนนิยายที่แตงขึ้นและนํามาสรางเปนภาพยนตร 



 

 

แตในศตวรรษที่ 19 ไดมีการขุดคนและพบซากเมืองโบราณที่เปนเมืองทรอยในอดีต
วามีอยูจริง ตั้งอยูบนฝم�งทะเลใกลๆ ปากชองแคบดารดะเนลสที่แยกยุโรปกับเอเชีย
ออกจากกัน ตุรกีจึงไดสรางมาไมจําลองเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหล
ในมหากาพยอีเลียต นําทาน  ถายรูปกับมาไมตามตํานาน จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองไอยวาลิก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (3)  
         
   พักที ่GRAND MILANO HOTEL  

หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว มาตราฐานดาวตุรก ี
         โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง  

โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง  
 

วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิล้คาร) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี – เมือง
ปามุคคาเล 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
จากน้ันเดินทางสูเมือง เพอรกามัม (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ศูนยกลางอารยธรรมเฮโลนิสติกใน
แถบเมดิเตอรเรเนียน ทั้งดานวัฒนธรรม การคาขาย และการแพทย น่ังเคเบ้ิลคาร 
ชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงด่ังดินแดน
ในสรวงสวรรค ดานในจะเปนบริเวณวิหารเทพเจาซุส หรือเซอุส ปจจุบันน้ีเหลือแต
สวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพอรกามัมที่กรุง
เบอรลิน ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ที่เหลือบริเวณของซุมประตูเอาไวให และ
โรงละครเพอรกามัม โรงละครยุคโบราณที่ ชันที่สุดในโลก สรางปที่  3 กอน
คริสตกาล จุคนไดถึง 10,000 คน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) 
เดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เมืองทาในอดีต เปนจุดสงถายสินคาที่สําคัญของ
พอคาวานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอเฟซุส 
(Ephesus Ancient City)  เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมือง
หน่ึงเคยเปนที่อยูของชาวโยนก จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่ง
รุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก
เปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ได



 

 

สถาปนา เอฟฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหิน
ออนผานใจกลางเมอืงเกาที่สองขางทางเตม็ไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 
ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่ง
ยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ Roman 
Bath ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หองสมุด
โบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะ
แบบ เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝมือปราณีต  

 
นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปน
สถานที่สุดทายที่พระแมมารีอาศัยอยูกระทั่งสิ้นพระชนม การคนพบสถานที่แหงนี้
คอนขางปาฏิหาริยทีเดียว โดยเมื่อชวงประมาณปค.ศ.1774 - 1824 แมชีชาว
เยอรมันช่ือแอนน แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบานพระแมมารี จึงเขียน
บรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตัวเอง นับจากน้ัน
หลายปม ีการพยายามคนหาบานแหงนี้โดยอางอิงตามคําบอกของเอเมอริช 
จนกระทั่งคนพบในปค.ศ.1891 ปจจุบันที่ น่ีกลายเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์เพื่อการ
สักการะของทั้งชาวมสุลิมและคริสเตียน โดยวันที่ 15 สิงหาคม ทุกปจะมีพิธีสวดมนตเพือ่
ระลึกถึงวันที่พระเยซูนําพระแมมารีขึ้นสูสวรรค   
 
จากน้ันไปชมโรงงานผลิตเคร่ืองหนัง  ตุรกีเปนประเทศที่สงออกหนังวัตถุดิบใหกับ
แบรนดไฮเอนดทางฝم�งยุโรปอีกดวย อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง คําวาปามุคคาเลในภาษาตุรกี
แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งมีแรหินปูนแคลเซียมออกไซด ผสมอยูในปริมาณที่
สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามและ
แปลกตาโดนเดนเปนเอกลักษณ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (6)  
 

พักที ่TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว มาตราฐานดาวตุรก ี
           โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให

กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 
 



 

 

 
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ�าย – ชมสวนดอกไมเมืองอิสปารตา – 

เมืองคอนยา - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชวระบําหนาทอง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามตํานานกลาววาสราง
ขึ้นในราว 190  ปกอนคริสตกาล ใกลๆ กับธารน้ําแรรอน ตนธารแหงปามุคคาเล (ใน
ปจจุบัน) เฮียราโพลิสเปนเมืองศักด์ิสิทธิ์ ศูนยกลางทางศาสนา ปจจุบันน้ีแมจะเหลือ
เพียงซาก แตยังคงมีเสนห และเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) มี
จุดเดนที่หนาผาสีขาวขุนหนาตาเหมือนธารน้ําแข็งขั้นบันได เกิดจากน้ําแรรอนที่มี
สวนผสมของแคลเซียมออกไซดผุดขึ้นจากใตดิน ตกตะกอนเปนหินปูนหมเนินเขา
ทั้งลูกมานับพันปจนกลายเปนช้ันหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ งดงามจนไดรับ
การประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาติในปค.ศ. 1988 
 
 นําทานแวะชมสวนดอกไม เมืองอิสปารตา (Isparta) ระยะทางประมาณ 197 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง  
กรุปวันที่ 13-20 พ.ค. / 27 พ.ค.-03 มิ.ย.  
/ 03-10 มิ.ย. จะนําทานชมสวนกุหลาบ  
กรุปวันที่ 17-24 มิ.ย. / 19-26 ก.ค. / 29 ก.ค.-05 ส.ค. จะนําทานชมสวน
ลาเวนเดอร  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชวงป 
ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้ ทานจะได
เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ของภูมิภาค
ตอนกลางของตุรกี ทานจะไดชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุง
หญาสลับกับภูเขา 
นําทานเดินสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช่ัวโมง หน่ึงในมรดกโลกที่ประกาศโดย
องคการยูเนสโกเมื่อปค.ศ. 1985 ภาพแปลกตานาพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ทานอาจ
แทบไมเช่ือวาน่ีคือฝมือของธรรมชาติลวนๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อราวๆ 
2 ลานปที่ผานมา ก็มีลาวาและเถาถานพวยพุงออกมาเปนจํานวนมาก พอเย็นตัว



 

 

ลงก็กลบแผนดินเดิมหนาขึ้นรวม 150 เมตร กลายเปนช้ันดินใหม กวาจะเปนร้ิว
คลื่น หินเปนลอนสวยงาม หินเปนแทง ปลองไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย ก็ตอง
ถูกทั้งกัดกรอนจากลม ฝน หิมะ และสายน้ํามานับลานป ซึ่งทานจะเร่ิมมองเห็นวิว
สองขางประปรายเมื่อเร่ิมเขาสูคัปปาโดเกีย 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (9)  
จากน้ันชม การแสดงระบําหนาทอง (Belly Dance) ระบําหนาทองเปนความ
บันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาต้ังแตยุคโบราณหลายพันป เปนการเตนที่โยกยายเรือน
กาย เอว สะโพก และบังคับกลามเน้ือหนาทองอยางพลิ้วไหว ดวยชุดสุดหวาบหวิว 
นักเตนก็มีความชํานาญและประสบการณอยางมาก ถือเปนศาสตรและศิลปะอยางหน่ึง
ของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียน 

 
          พกัที่ MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว มาตราฐานดาวตุรก ี

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

  

วันที่ 5 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไมรวมกับคาทัวร) –  
นครใตดินคารตัค -  พิพิธภณัฑกลางแจงเมืองเกอเรเม – กรุงองัการา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (10) 
โปรแกรมพิเศษ (ราคาไมรวมอยูในคาทัวร) 
สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย มีคาใชจาย
เพ่ิมเติม ประมาณ USD 230 ตอทาน (กรณุาเช็คราคาอีกครัง้กบัทางหวัหนา
ทัวรกอนชําระเงิน) เวลาประมาณ 05.00 น. เจาหนาที่ของบริษัทบอลลูนจะมา
รับทานที่บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรม ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกียในอกีมมุ
หน่ึงทีห่าชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยบริษทับอลลูนจะมี
ทําประกันภัยใหทาน แตบรษัิทประกันภัยทีท่ําจากเมืองไทย ไมครอบคลุม
กรณีขึ้นบอลลูน 
*การขึ้นบอลลูนน้ันเพ่ือความปลอดภัยจะตองเช็คสภาพภูมิอากาศวันตอวัน* 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู  นครใตดินคารตัค (Cardak Underground 
City)  ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต เมืองใตดินแหงนี้มี
ครบทั้งหองนอน หองครัว หองน้ํา หองอาหาร ฯลฯ 
 



 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม Goreme นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจง
เมืองเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ที่เปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนา 
โดยการขุดถํา้เปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกนัการรุกรานจาก
ชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกบัศาสนาคริสตอีกดวย อิสระเที่ยวชม และถายรูปตาม
เหลาอาคารบานเรือนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ที่เกิดจากการขุดเขาไปในหินภูเขา
ไฟ และใชเปนที่อยูอาศัย รวมถึงใชเปนศาสนสถานตางๆ  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (11) 

นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม ชมวิธีการทอพรหมแบบด้ังเดิม ซึ่งเปนสินคาที่มี
ช่ือเสียงของประเทศตุรก ีใหทานไดอิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากน้ัน ชม
โรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรรี่  
อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เปนเมืองหลวงของประเทศตุรกี 
ต้ังอยูบนฝم�งทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียกดินแดนฝم�งเอเชียวาอนาโตเลีย และอังการา
เปนเมืองใหญอันดับสองรองจากอีสตันบูล  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (12)  
 

พักที ่SERGAH HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว มาตราฐานดาวตุรก ี
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง  

 
วันที่ 6 เมืองอสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเช –  

ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (13) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 
450 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง มหานครสองทวีป เมืองสําคัญ
ที่สุดของประเทศตุรกี มีตํานานการสรางเมืองมาแลวเปนเวลากวา 2,700 ป โดย
ไบซัส (Byzas) ผูนําชาวเมการา (Megara) ตามคําแนะนําของเทพพยากรณที่
วิห ารเดลฟ ในก รีซ ติดกั บชอ งแคบบอสปอรัส เดิ ม ช่ือว า  ไบ เซนทิ อุม 



 

 

(Byzantium) มีถึงสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมิอัน
เหมาะสมเพื่อสรางกรุงโรมใหมทรงเลือกเมืองน้ี มีการกอกําแพงเมืองลอมรอบ
ภูเขา 7 ลูกใหเหมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองน้ีใหมขึ้นวา คอนสแตนติโนเปล 
(Constantinople) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 
ลานคน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (14) 
นําทานเดินทางสู พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สราง
โดยสุลตานอับดุล เมซดิ (Abdul Mecit ) ในป 2399 ใชเวลาสรางถงึ 30 ป 
สรางดวยหินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตัวอาคารยาวถงึ 
600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรป 
จุดเดนของวงัแหงน้ีคือมกีารประดบัตกแตงดวยความประณีตวิจติรตระการตามีทัง้
เฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เคร่ืองแกวเจียระใน และรูปเขียน รูปถายตางๆ ทีม่ี
ช่ือเสียงมาก 
จากน้ันนําทานสู ตลาดสไปซ (Spice Market) รานรวงเต็มไปดวยสีสัน ตลาด
น้ีจะขายเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากน้ันก็มีสินคาอ่ืนๆ และราคาดูเหมือนจะยอมเยาว 
นอกจากเคร่ืองเทศแลว ก็ยังจะมี เซรามิก จาน ชาม ถวยชา แจกัน โถ เครื่องดนตรี
พื้นเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู ทองคํา เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดับตางๆ ของที่
ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบ้ืองเพนทติดผนัง ของกินเลนอยางชา กาแฟ ถั่วแมคคา
ดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอยางเตอรกิสดีไลท ตาปศาจ เคร่ืองรางสุดฮิต ฯลฯ 
นํ าท าน  ล อ ง เ ร ือ ช อ ง แ ค บ บ อ ส ฟ อ ร ัส  (Bosphorus Cruise) 
เพลิดเพลินกับทิวทัศนสวยงามสองฝم�ง ฝم�งยุโรป- ผานพระราชวังโดลบามาเช 
โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปนสกี้อันเลิศหรู ตรงกันขามฝم�งเอเชียจะเปนยาน
เรียกวา เฟติ อาหเมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปดวยเรือนไมฤดูรอน และสถานทูต
ตางชาติในยุคออตโตมนั ผานไปใตสะพานบอสฟอรัสฝم�งยุโรปเปนแหลงทองเที่ยวทีม่ี
สีสัน ทั้งหอศิลป� บาร รานอาหารมีระดับ จากน้ันเรือจะลองสูยานชานเมืองที่สงบและ
มีเสนหแบบโบราณ เมื่อเรือลอดใตสะพานลอดชองแคบแหงที่สอง-สะพานฟาติห 
เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผวลง เหลือแตเสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหา
ปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้ํามันของรัสเซียและโรมาเนียที่แลนเขาออกชองแคบ
บอสฟอรัสและดารดะเนลส ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพอดีตที่รัสเซียถือเอาชองแคบตุรกี
เปนกุญแจปดล็อกประตูหลังบานของตน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (15)  
พักที ่GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว มาตราฐานดาวตุรก ี



 

 

          โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 7 สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวหิารเซนตโซเฟย – ทาอากาศอสิตันบูล 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (16) 
นําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สรางขึน้ในสมัยสุลตานอะหเมตที่ 1 
ซึ่งมพีระประสงคจะสรางมัสยิดของจกัรวรรดิไบแซนไทนใหได โดยสุเหราน้ีสรางใกล
กับโบสถเซนตโซเฟย แตอยางไรกต็ามโบสถเซนตโซเฟย ก็ยงัเปนโบสถทีม่ีขนาด
ใหญที่สุดในตุรก ี*กรุณาแตงกายสุภาพ และสุภาพสตรีใหเตรียมผาคลมุไหลไว
สําหรับใชคลมุศรีษะระหวางเที่ยวชมสุเหราสีน้ําเงิน 
นําทานชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน
สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ 
โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลาง
เมื อ งม อสโคว  (Central Moscow Hippodrome) ป จจุ บั น เหลื อแต ซาก
ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต ปจจุบันเหลือเพียง 
เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) เสาตนที่ 
2 คือ เสางู เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมา
ต้ังที่ น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา 
อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose)  

 
นําทานชม มหาวิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลางที่สรางมายาวนานเกือบ 1,500 ป จักรพรรดิจัสติเนียน แหงอาณาจักรไบ
แซนไทนทรงพระบัญชาใหสองสถาปนิกแหงยุคทําการบูรณะโบสถหลังเกา โดย
ออกแบบและปรับปรุงใหยิ่งใหญอลังการอยางที่ไมเคยมีใครทํามากอนในโลก 
งบประมาณไมอ้ัน เซนตโซเฟยดํารงสถานะเปนโบสถคริสตมากวา 900 ป กอนจะ
มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปลถูกตีแตก
โดยสุลตานเมหเมตที่ 2 และยึดเมืองหลวงแหงไบแซนไทนได ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต
โซเฟยเพื่อทําการละหมาด พรอมทั้งบัญชาใหเปล่ียนสถานะจากโบสถคริสตเปน
มัดยิดของชาวมุสลิม โดยใหฉาบปูนปดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหหมด  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (17) 
สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อเตรียมตัว
กลับสู กรุงเทพมหานคร 



 

 

15.40 น.  ออกเดินทางสู กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยเที่ยวบินที่ PS714 สายการบิน 
Ukraine International Airlines บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

17.40 น.  เดินทางถึง กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 
19.25 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ PS271 สายการบิน 

Ukraine International Airlines บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 
 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
 
09.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา  
เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 
 

เดินทางโดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 
พิเศษ !!! บริการอาหารรอน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ําหนักกระเป�า 1 ใบ 23 ก.ก. 

สายการบินยูเครน อินเตอรเนช่ันแนล แอร UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS) 
ขาไป PS272 BKK – KBP 11.25 – 18.30 

 PS715 KBP – IST 19.30 – 21.30 
ขากลบั PS714 IST – KBP  15.40 – 17.40 

 PS271 KBP – BKK  19.25 – 09.45+1 
 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟรมประมาณ 
10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหาก
กรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลว
วา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผล
ตางๆที่อยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเดี่ยว หมายเหตุ 

::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก:: 
13 – 20 พฤษภาคม 62  

(วันวิสาขบูชา) 28,900 8,900 ชมสวนกุหลาบ 

27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 62 26,900 8,900 ชมสวนกุหลาบ 
03 – 10 มิถนุายน 62 27,900 8,900 ชมสวนกุหลาบ 
17 – 24 มิถุนายน 62 27,900 8,900 ชมสวนลาเวนเดอร 

19 – 26 กรกฎาคม 62 28,900 8,900 ชมสวนลาเวนเดอร 
29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 62  

(วันเฉลิมร.10) 29,900 8,900 ชมสวนลาเวนเดอร 

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 15,900 บาท 
 

 
หมายเหต ุ:  

รายการทองเที่ยวอาจมกีารสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีทีม่ีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษทัฯ  
หากเกิดเหตุการณสุดวิสยั ทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปล่ียนแปลง
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชนของคณะเปนสําคญั 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 
ยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขบัรถทานละ 80 USD ตลอดทรปิ  
กรณุาชาํระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีท่ําการจอง  
หากไมชําระภายในวนัทีก่ําหนด ทางบรษัิทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาใชจายมัคคุเทศก / หวัหนาทวัร ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
  คาธรรมเนียมวีซา 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  คาทปิมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขบัรถทานละ 80 USD ตลอดทริป 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคามดัจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมดัจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทวัรทัง้หมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมกีารการันตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามดัจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 



 

 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตบุางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืน
คาตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
ขอควรทราบกอนเดินทางไปทองเที่ยวตรุก ี

  อาหารสําหรับทวัรทกุมื้อจะเปนอาหารทองถิ่น ดังน้ันอาจจะไมถกูปากสําหรับคนไทยที่
ทานอาหารรสจัดจาน แตหวัหนาทวัรจะเตรียมน้ําพริกน้ําจิม้ไปบริการทาน 

  มาตราฐานโรงแรมทีตุ่รกีน้ันอาจจะแตกตางกบัมาตราฐานของระดับสากล โรงแรม
ระดับที่ทางบริษัทใชก็ไดรับรองมาตราฐานจากหนวยงานการทองเที่ยวของตรุกแีลว  

  ในกรณีทีท่านจองหองพัก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 เตียง หาก
ทานตองการความสะดวกสบาย ทางบริษัทแนะนําใหทานจองหองพัก แบบ 1 Twin 
และ 1 Single หากมกีารจอง 3 ทาน และรีเควสเปน 3 เตียง ทางบริษัทตองขออภัย
หากไมจดัหาใหทานได 
 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณทีี่ผู

เดินทางไมถงึ 25 คนขึ้นไป 
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมอืง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหต ุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น 



 

 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดนิทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตผุลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดกต็าม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

 


