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สายการบินระดับ 5 ดาว Egypt Air สมาชิกกลุ่ม Star Alliance 
Boeing 777-300 สามารถโหลดกระเปา๋ได้ท่านละ 2 ใบ  

น ้าหนักรวมต่อท่าน 46 กิโลกรัม  
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว 

Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง  
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดหูนัง ฟังเพลง 

Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!! 
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วนัแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น4 

เคาน์เตอร ์Q แถว 14-20 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทางแก่ท่าน  

วนัที่สอง      ไคโร – อิสตนับูล – ฮิปโปโดรม – มสัยดิสนี ้าเงิน – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งน้ีร า่รวยพรัง่พรอ้มไป

ดว้ยประวติัศาตร ์ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่อลงัการมากมาย ออกเดินทางโดย สายการบิน อียปิตแ์อร ์1 

ในสมาชิก STAR ALLIANCE เท่ียวบินท่ี MS961 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร แวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อไปยงั นครอิสตนับูล  

(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมงโดยประมาณซ่ึงเป็นเวลาต่อเคร่ืองมาตราฐาน) 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน อียปิต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี  MS737                            
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 น าทุกท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาว

โรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการ
ขยายใหก้วา้งขึ้ น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ
ในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็น ท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิด
สุลต่านอะหเ์มต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสาท่ีสรา้งในอียิปต์ เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโม
ซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

น าชม มสัยดิสุลตา่นอะหเ์มต หรือมัสยิดสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่สวยงามแห่ง
หน่ึงของโลก ช่ือมสัยิดสีน ้าเงินน้ีไดม้าจากการใชก้ระเบ้ืองสีน ้าเงินในการตกแต่ง การตกแต่งภายใน

ดว้ยกระเบ้ืองเป็นไฮไลท์ของท่ีน่ี โดยในชั้นล่างของทุกทิศไดใ้ชก้ระเบ้ืองจ านวนถึง 20,000 แผ่น 

ออกแบบเป็นดอกทิวลิปท่ีแตกต่างกนัถีง 50 แบบ กระเบ้ืองชั้นล่างจะเป็นสไตลด์ั้งเดิม ขณะท่ีชั้นบน

ถูกออกแบบใหส้วยงามมากขึ้ นเป็นลวดลายดอกไม ้ผลไมแ้ละตน้ไซเปรส จุดท่ีน่าสนใจอีกอย่างนึง คือ 
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จ านวนหอคอยสุเหร่าท่ีมีจ านวนเท่ากับสุเหร่าแห่งกรุงเมกกะ จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต์ พระเจา้จกัรพรรด์ิคอนสแตนติน
เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์ แต่ถูก
ผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนา

คริสต์กบัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียน มีอ านาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง 
โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 
1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆ มาประดบัไวม้ากมาย 
สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งให้

ช่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที่ 

2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์หลังน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาว
อิสลาม  
(ในเดือนเมษายน ท่านจะไดพ้บกับเทศกาลดอกทิวลิปที่จดัข้ึนในทุกๆปี ในบริเวณสวน ทุกๆที่

ในเมืองอิสตลับูล) ดอกทิวลิป มีตน้ก าเนิดที่ประเทศตรุกี เป็นดอกไมป่้า ท่ีขึ้ นเองในธรรมชาติ สมยั

โบราณเจา้หนา้ท่ีตุรกีไดน้ าดอกทิวลิป มามอบใหก้บัทูตเวียนนา เพ่ือไปปลูกยงัประเทศออสเตรีย แต่มี

คนสวนชาวฮอลแลนดน์ ากลบัมาปลูก และเพาะพนัธุ ์และผสมพนัธุใ์หม่จนเกิดเป็นหลากหลายสี และ

หลายพนัธุ ์การผสมพนัธุ ์ดอกไมท่ี้ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติน้ัน จึงขดัต่อหลกัศาสนา และถูกหา้ม จึงท า

ใหห้วัทิวลิปน้ันมีราคาแพง คนรวยในสงัคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซ้ือมาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูกหา้ม

ปลูก ในอังกฤษ จากน้ันการเพาะพันธุ์ทิวลิป ไดร้บัการยอมรบัและรัฐบาลสนับสนุน และเป็นสินคา้

ส่งออกทีส าคญัอยา่งหน่ึงของ เนเธอรแ์ลนด ์ทิวลิปมากกวา่คร่ึง ส่งไปจ าหน่ายท่ีอเมริกา ) 
                    

 
 
 
                   

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GUNES HOTEL หรือเทียบเท่า (อิสตนับูล) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
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วนัที่สาม       อิสตนับูล – กาลิโพลี – ชานคัคาเล่ – ทรอย 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาลิโพลี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านขา้มช่องแคบคาดาแนลดโ์ดยเรือเฟอรร่ี์ (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) สู่เมือง  

ชานัคคาเล่ (Canakkale) ตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งน้ีจึงเคยเป็นชุมทาง
การคา้ ศูนยก์ลางการเดินเรือเช่ือมต่อเอเชียกบัยุโรป น าท่านสู่ กรุงทรอย เพ่ือชม มา้ไมจ้  าลองเมือง

ทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบ

โบราณ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็น

สงครามท่ีส าคญัต านานของกรีก และเป็นสงครามระหว่างกองทพัของ

ชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ได้

คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษ์ ท่ี

เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทร

จนั แลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอย เหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณว์่าชาวกรีกยอมแพส้งคราม 

และไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนั ก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อย

ทพัไปแลว้ ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เมื่อชาวทรอย

นอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยู ่ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทพั

กรีกเขา้มาในเมือง แลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า (ชานคัคาเล่) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
วนัที่สี ่          เพอรก์ามมั – แอสเคอเพอลิยอ่น (Asklepion) - วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) – เซลจุก - 

House of Virgin Mary บา้นพระแม่มารี – คูซาดาซี 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ามมั (Pergamum) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมกรีกโบราณท่ีส าคญั
แห่งหน่ึง ชม แอสเคอเพอลิยอ่น (Asklepion) โรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ และยงัถือวา่เป็นแห่ง
แรกของโลก นอกจากน้ันยงัเป็นท่ีรูจ้กักนัอีกอยา่งวา่ท่ีน่ียงัเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของโลกอีก

ดว้ยเช่นกนั โดยภายในโรงพยาบาลแอสเคอเพอลิยอ่น ประกอบไปดว้ยโรงละครโรมนัรูปคร่ึงวงกลม 

หอ้งสมุด บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ และอุโมงค ์จากจุดน้ีเราสามารถมองเห็นวิหารอะโครโปลิส ชมความยิ่งใหญ่

ของ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) วิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมใน
อดีต 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง คูซาดาซึ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกีตัดกับ

ชายฝั่งทะเลอีเจ้ียนซ่ึงเป็นท่าเรือท่ีส าคญั น าท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มารี  ซ่ึง
เช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีอาศยัอยู่ และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลังน้ี ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิส

โบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมี

เสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรกัหกัพัง แต่ก็ยงัสามารถ

มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้แขง่ จากน้ันน าท่านเดินทางมุง่หนา้สู่ คูซาดาซี    

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั BATIHAN HOTEL หรือเทียบเท่า (คูซาดาซี) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
 

วนัที่หา้         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี หลังจากน้ันน าทุกท่านสู่  

เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคย
เป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 
6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช

ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น า
ท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 
ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึง
ปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี

ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต  
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkala)  เมืองท่ีมนี ้าพุ
เกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้า

ผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของ

น ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็น
เมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษา
โรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจาย
อยูท่ัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ 
วิหารอะพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั RICHMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (ปามุคคาเล่) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 

หมายเหต ุ   โรงแรมมีบรกิารสระว่ายน ้าซ่ึงเป็นน ้าแร่ธรรมชาต ิหากท่านใดตอ้งการแช่น ้าแร่ ให้

เตรียมชุดว่ายน ้า ไปดว้ย 
 

วนัที่หก        คอนยา่ - พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) – คปัปาโดเกีย – ระบ าหนา้ทอ้ง 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า 

เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับ

ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย  
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จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะชมท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกั

แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง” หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่
อย่างหน่ึง เกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน  นัก

ประวติัศาสตรเ์ช่ือกนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึง  
ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ี
โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า (คปัปาโดเกีย) 
 
 
 

วนัที่เจด็        คปัปาโดเกีย – นครใตด้ิน – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - หมู่บา้นอุชหิซาร ์

** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้ นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง **  
(ค่าข้ึนบอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในค่าทวัรป์ระมาณ 210-250 USD ค่ะ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก
องคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั  
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เป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ 

ส าหรบัท่ีเราไปชมวนัน้ีเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่า 
เรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้า และ

ระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึก และทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจน

เดินสวนกนัไมไ่ด ้น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงยูเนสโกขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็น

ความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงั

เป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์  

 
ชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงหุบเขา
ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศัย 

และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ า

หนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย จากน้ันน าท่าน

แวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทาง

ใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า (องัการ่า) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
 

วนัที่แปด      แองการา่ – อิสตนับูล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล นครสองทวีปแห่งเดียวในโลก อดีตเมืองหลวงของ

ประเทศตุรกี ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปิ (Topkapi Palace) เป็นท่ีประทับของสุลต่านมานานกว่า  3 

ศตวรรษ สรา้งโดยสุลต่านเมหเ์ม็ตท่ี 2 แห่งอาณาจกัรออตโตมนั เมื่อปี ค.ศ. 1478 พระองคท์รงโปรด

ใหส้รา้งพระราชวงัทอปกาปิขึ้ นบนพ้ืนท่ีท่ีสามารถเห็นช่องแคบ บอสฟอรสั โกลเดน้ฮอรน์ และทะเล

มารม์าราไดอ้ยา่งชดัเจน ในสมยัสุลต่านสุไลมานไดม้ีการต่อเติมพระราชวงัแห่งน้ีโดย “ซีนาน” (Sinan) 
สถาปนิกนามอุโฆษแห่งตุรกี อนัเป็นท่ีมาของงานสถาปัตยกรรมแบบ “ออตโตมนัคลาสสิก” จ านวน

มาก พระราชวงัทอปกาปิ เคยเป็นท่ีประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมนัหลายพระองค์ เมื่อ

จกัรพรรดิมาหมุ์ท่ี 2 (ค.ศ.1808-1839) ส้ินพระชนมล์ง นับเป็นสุลต่านองคสุ์ดทา้ยท่ีทรงประทบัอยู่ท่ีน่ี 

ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิ กลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก, พระราชวงัชั้นใน และฮาเร็ม  

 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์กต (SPICE MARKET) หรือตลาดเคร่ืองเทศ อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง

ผลไมอ้บแหง้อนัขึ้ นช่ือของตุรกีอยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GUNES HOTEL หรือเทียบเท่า (อิสตนับูล) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
วนัที่ ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ไคโร – ชมการแสดงแสงสเีสยีงมหาปิรามิดกีซ่า – 

กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าทุกท่าน  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั ช่องแคบบอสฟอรสั ถือเป็นหน่ึง 

ในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดับตน้ ๆ ของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีแบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและ
เอเชีย เป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความ
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ยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีป
ยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุด

ยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหล่าน้ี ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรสั  ซ่ึงท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชีย

และยุโรปสะดวกมากขึ้ น  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแต่สวยงามตระการตา

ทั้งส้ิน  

หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน อตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปตแ์อร ์เที่ยวบินที่ MS738 
15.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงไคโร หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านเดินทาง สู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพ่ือชม การแสดงแสง สี เสียง“มหาปีรามิด” 
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ทั้ง 3 พระองค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสร้างขึ้ นเพ่ือฝังพระศพ

ของพระองคเ์อง นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี และ
ก าลงัแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิท

มาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมตัว สฟิงซ ์ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระ

พกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต 
 
 
 

 
 
 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

23.15 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียปิตแ์อร ์เที่ยวบินที่ MS 960 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์THE BEST_TURKEY10D-MS-W08 

 

วนัที่สบิ        กรุงเทพฯ 

12.40 น. เดินทางถึง  กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 
ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ 

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยว 

UPDATE 1/02/16 
 

 

อตัราค่าบริการ    

07-16 ก.พ. 59 / 18-27 ก.พ. /3-12 ก.พ./17 -26 มี.ค.59 
24 มี.ค.-2 เม.ย./27 มี.ค. – 5 เม.ย./31 มี.ค. -9 เม.ย. 59 
21-30 เม.ย./19 – 28 พ.ค./2-11 มิ.ย./23 มิ.ย.-2 ก.ค.59 

7-16 ก.ค./14-23 ก.ค./11-20 ส.ค./25 ส.ค.-3 ก.ย./8-17 ก.ย./22 ก.ย.-1 ต.ค.59 
 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 51,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,888 บาท 

พกัเดียว เพิ่ม   9,000 บาท 

อตัราค่าบริการ    

12-21 เม.ย./14-23 เม.ย./28 เม.ย.-7 พ.ค.59  
(ช่วงฤดูใบไม้ร่วง:เทศกาลดอกทิวลิปประจ้าปี)** 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 54,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 52,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท 

พกัเดียว เพิ่ม   9,000 บาท 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให ้  
  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได ้
กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 2 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)  
  น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์ชั้นประหยดั  
(ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่) 
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร]์ 
ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนัรวมทั้งสิ้ น 7 คืน 
ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ (บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดเล็ก และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์ม้ีประสบการณ์ 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเคร่ืองร่อนทุกประเภท 
ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทา่น** 

 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเขา้

เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD)       

พนักงานขบัรถในรสัเซีย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน  
แต่ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้ ทางบริษัทมิไดม้ีการบงัคบัแต่อยา่งใด 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

หมายเหต ุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอย่างน้อย   
15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
บริษัทจะไมร่บัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีท่านผู้โดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่าง  
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ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 
เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งาน

น้ันๆ 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณา

เท่าน้ัน 
 


