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HASHTAG TURKEY [TK] 9D6N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– อตาเตริก์ (ตรุก)ี เดนิทางโดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) (ไฟลทส์วย) 

· ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 20 กโิลกรัม และขากลบั 20 กโิลกรัม   

· โรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พเิศษ พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 

· ชม มา้ไมจํ้าลอง สญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญแ่หง่เมอืงนักรบโบราณอยา่งเมอืงทรอย 

· ชมดนิแดนเทพนยิาย คปัปาโดเกยี ชมความสวยงามอนัน่าอศัจรรยข์องปามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) 

· ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับลู "บลมูอสก"์  อโุมงคเ์ก็บน้ําใตด้นิเยเรบาตัน  ฮปิโปโดรม 

· ชมพระราชวังโดลมาบาหเ์ช ่ พระราชวังทอปกาปึ  อโุมงคเ์ก็บน้ําใตด้นิเยเรบาตนั 

· ลอ่งเรอืทีช่อ่งแคบบอสฟอรัส  น่ังบอลลนูชมววิเมอืงคบัปาโดเกยี (ไมร่วมคา่น่ังบอลลนู) 

· ชอ้ปป้ิงเครือ่งเทศ ณ ตลาดสไปซ ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 
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1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานอตาเตริก์ - เมอืงชานักกาเล - เมอืงโบราณทรอย - 
ถา่ยรปูกบัมา้โทรจัน - เมอืงไอวาลคิ 

3  คชุาดาส ึ- เมอืงโบราณ - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานผลติเสือ้หนัง - ปามคุคาเล 

4  ปามคุคาเล - ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - สถานีคาราวาน 

5  เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิคาดคั - พพิธิภณัฑเ์กอเรเม - โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง Belly Dance 

6  น่ังบอลลนูชมววิเมอืงคบัปาโดเกยี (ไมร่วมคา่น่ังบอลลนู) - โรงงานผลติพรมทอมอื -โรงงาน
เซรามคิและรา้นจวิเวอรี ่- เมอืงองัการ - ทะเลสาบน้ําเค็ม - สสุานอาตาเตริก์ 

7  นครอสิตนับลู - พระราชวังโดลมาบาหเ์ช ่- ชอ่งแคบบอสพอรัส 

8  บลมูอสก ์- อโุมงคเ์ก็บน้ําใตด้นิเยเรบาตนั - ฮปิโปโดรม - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชอปป้ิง 
ณ สไปซม์าเก็ต - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

9  กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 25 Oct 2018  42,991  42,991 42,991 0 6,900 

26 Nov - 04 Dec 2018  40,991  40,991 40,991 0 6,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

18.30  คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ
อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 Turkish Airlines 
(TK)  
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โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

21.45  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอตาเตริก์ ประเทศตรุก ีโดย สายการบนิเตอรก์ชิ
แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่65 

**ชว่งวนัเดนิทางวนัที ่26 พ.ย.-4 ธ.ค. เวลาการเดนิทาง 22.35 - 05.50 น.** 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานอตาเตริก์ - เมอืงชานกักาเล - เมอืง
โบราณทรอย - ถา่ยรปูกบัมา้โทรจนั - เมอืงไอวาลคิ 

04.00/05.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู  ประเทศตรุก ี              

        (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

       (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรตรุก ีพรอ้มตรวจเชค็สมัภาระแลว้   

นําทา่นออกเดนิสู ่เมอืงอสิตนับลู เมอืงทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุและมปีระชากรมากทีส่ดุใน
ประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรปและทวปี
เอเชยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานกักาเล(Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว
ทีส่าํคญัของตรุก ีมคีวามสาํคญัทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื 
เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยัง
เป็นทีข่นถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานัคคาเลเป็นทีต่ัง้
ของสมรภมูริบกลัลโิปลแีละยังเคยเป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย ทีป่รากฏในสงครามกรงุ
ทรอย เมอืงชานักกาเลตัง้อยูห่า่งจากกรงุอสิตนับลู ดว้ยการเดนิทางทางรถยนตป์ระมาณ 
4 ชัว่โมง ปัจจบุนั มซีากของกําแพงเมอืงทีเ่ป็นหนิหนาปรากฏอยู ่จงึเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญั 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึน้เมือ่ 4,000 ปี
มาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญค่ดิวา่เป็นนยิายทีแ่ตง่ขึน้และนํามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แต่
ในศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีวา่มอียู่
จรงิ ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณจดุยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) 
ทําใหน้ครแหง่นี้สามารถควบคมุเสน้ทางการตดิตอ่ทัง้ทางบกและทางน้ําระหวา่งทวปี
เอเชยีและทวปียโุรปได ้
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กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง ไอวาลคิ ระหวา่งทางนําทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมต้ามต านาน 
หรอื มา้ไมโ้ทรจนั (Trojan Horse) มา้ไมท้ีโ่ดง่ดงัสดุๆจากภาพยนตรเ์รือ่ง Troy ที่
ชาวกรกีชุบ้ายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอย เพือ่เป็นของกํานัลทีช่นะในสงคราม Trojan แต่
ความจรงิไดแ้อบบรรจคุนในมา้ไม ้เพือ่มาเปิดประตเูมอืงใหท้หารเขา้ตตีวัเมอืงทรอยจน
ลม่สลาย  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARION HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 คชุาดาส ึ- เมอืงโบราณ - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานผลติเสือ้หนงั - ปามคุคาเล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (4)                  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคชุาดาส ึ(Kusadasi) เป็นทา่เรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่น
ครสิตกาล ไดส้รา้งสเุหรา่คาไลชแิละโรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมอืงทีพ่ักสาํหรับกอง
คาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะในการทําการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้
และ คซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 ชมเมอืงโบราณเอฟ
ฟิซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดแีหง่หนึง่ของโลก เมอืง
เอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยคุโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก
ยคุโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ รุง่เรอืงในยคุสมัยกรกี และโรมัน มอีายกุวา่ 2,500 ปี เป็นทีอ่ยู่
อาศยัของชาวไอโอเนยีน (Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรกี ซึง่รุง่เรอืงขึน้มาในศตวรรษที ่6 กอ่น
ครสิตก์าลแผนผังเมอืงเอฟฟิซสุนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเลศิทางดา้นยทุธศาตรท์หาร และการคา้ โดย
ตวัเมอืงตัง้อยูต่ดิกบัทะเลอเีจีย้น เรอืสนิคา้สามารถเทยีบทา่ไดใ้กลป้ระตเูมอืงมาก และตวัเมอืง
เอฟฟิซสุนัน้ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีข่นาบดว้ยภเูขาสงูสองดา้น คอืภเูขาคอเรสซสั (Mount 
Coressus) กบั ภเูขาไพออน (Mount Pion) จงึทําใหข้า้ศกึบกุโจมตไีดย้ากมาก 
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นําทา่นชมบา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่า
รมีาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิ
ศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมัสการใหไ้ดส้กัครัง้ มลีกัษณะเป็นบา้นชัน้เดยีว ภายในเป็น
หอ้งโถงกวา้ง ๆ ไมม่สี ิง่ตกแตง่ภายในมากนัก มภีาพเขยีนทีฝ่าผนังและแทน่บชูา 

   

กลางวั

น  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้นําทกุทา่นเยีย่มชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของตรุก ีมี
เสือ้ผา้แบบทันสมยั น้ําหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใสส่บายขึน้ ราคาถกูกวา่ในยโุรป
หรอืสหรัฐอเมรกิารครึง่ตอ่ครึง่ เนื่องจากตรุกเีป็นประเทศทีส่ง่ออกหนังวัตถดุบิใหก้บัแบรนดไ์ฮ
เอนดท์างฝ่ังยโุรปอกีดว้ย 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) เป็นทีต่ัง้ของนครโบราณเฮยีราโปลสิ 
และบอ่น้ําแรท่ีป่ระกอบดว้ยหนิปนูและเกลอืแร ่ไหลเป็นน้ําตกจากทีส่งู100 เมตรลงสูพ่ืน้ 
สายน้ําทีถ่กูอากาศเย็นตวัลงทําใหแ้คลเซยีมตกตะกอน เกดิเป็นอา่งแคลเซยีมธรรมชาต ิขนาด
มหมึา เรยีกวา่ ปามคุคาเล ่ในยคุโรมันสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก COLOSSAE  HOTEL ระดบั 5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ปามคุคาเล - ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - สถานี
คาราวาน 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (7)                                  

จากนัน้นําทา่นชมปราสาทปยุฝ้าย หนา้ผาสขีาวทีก่วา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน้ําเป็น
รปูรา่งคลา้ยหอยแครง และน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอื ปยุ
ฝ้าย น้ําแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆอยา่ง
มหศัจรรย ์เมือ่น้ําแรม่อีณุหภมูปิระมาณ 33-35.5 องศาเซลเซยีส ประชาชนจะนยิมไป
อาบหรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ
ดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไตจากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ ในอดตี
เคยเป็นเมอืงหลวงของ อาณาจักรเซลจกุ (Selcuk) อาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์บน
ผนืแผน่ดนิตรุก ีและยังเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาของนกิายเมฟลาว ี ซึง่กอ่ตัง้โดยนักกวี
ชาวอฟักานสิสถาน และทําใหช้าวครสิตจํ์านวนไมน่อ้ยเลยหนัมานับถอืสาสนาอสิลาม 
ในแตล่ะปีจงึมผีูม้าแสวงบญุทีน่ี่เป็นจํานวนมาก  

   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่มชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) อาคารหลงั
ใหญท่ีภ่ายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบ
มสุลมิ ในอดตีเป็นสถานทีส่าํหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนาอสิลาม และบรรดานักบวช
ในศาสนาจะใชเ้ป็นทีส่วดมนตทํ์าสมาธดิว้ยวธิกีารอดอาหารเพือ่ทรมานตวัเองแลว้ไป
เดนิหมนุวนเป็นวงกลมพรอ้มกบัการทําจติใหส้งบดว้ยการฟังเสยีงขลุย่เรยีกวธินีี้วา่ " 
Whirling Dervishes " ปัจจบุนัสว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจ
ลาเลดดนิ อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสาํนักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท และยัง
เป็นสสุานสาํหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 
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พาทา่นแวะชมสถานคีาราวาน ทีพ่ักเล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้าํหรับการ
พักผอ่นใหห้ายเหนื่อยจากการเดนิทาง สถานีคาราวานตัง้อยูไ่ดจ้ากการคมนาคม
ทางการคา้ การตดิตอ่สือ่สาร และการเดนิทางของผูค้นในเครอืขา่ยของเสน้ทางการคา้ 
(trade routes) ทีค่รอบคลมุเอเชยี, แอฟรกิาเหนือ และ ยโุรปตะวันออกเฉียงใต ้สถานี
คาราวานอาจจะเป็นทีรู่จั้กในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

วนัที ่5 เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิคาดคั - พพิธิภณัฑเ์กอเรเม - โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
Belly Dance 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (10)                   

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์
แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันี้ก็ยังเลีย้งมา้กนัอยูบ่รเิวณนี้ และทาง
องคก์รยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงใตด้นิแหง่คปัปาโดเจยีเป็นสถานทีม่รดกโลก 
เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นบรเิวณทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทะเลดํา กบั ภเูขาเทารสุ มคีวามสาํคญัมาแต่
โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่น
วัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากตรุกไีปจนประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษทีเ่กดิจากการระเบดิของ
ภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ทําใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจํานวน
มหาศาล กระจายไปทัว่บรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มาจากนัน้กระแสน้ํา ลม ฝน 
แดด และหมิะ ไดก้ดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิ
เป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิสารพัดรปูทรง จนชน
พืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า" 

    

จากนัน้นําทา่นสู ่นครใตด้นิคาดคั ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เพราะ
ทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีข้ดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุ
อยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น้ํา 
บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่ม ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่ศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์
ในชว่ง ค.ศ.9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต ์ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ํา
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เป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธอิืน่ 

   

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 

ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง เป็นการเตน้รําทีเ่ชือ่กนัวา่เกา่แกม่าก สบืสาวประวัติ
ไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทา่เตน้จะเป็นแนว
เดยีวกนั คอื ใชม้อืแขนรา่ยรําหนา้ทอ้งจะถกูเตน้เป็นลอนคลืน่ สะโพก จะสา่ย
เคลือ่นไหว เสือ้ผา้ ก็มสีไตลท์ีค่ลา้ยกนั คอื เนน้สะโพก ซึง่อาจแตง่ดว้ย แถบผา้ส ี
ลกูปัด หรอืเหรยีญโลหะเย็บตดิเป็นแถว เวลาสา่ยจะไดเ้กดิเสยีงดงัเขา้กบัเสยีงดนตร ี

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ DREAM CAVE HOTEL ระดบั 
5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่
ระดบัเดยีวกนัแทน** 

วนัที ่6 
น ัง่บอลลูนชมววิเมอืงคบัปาโดเกยี (ไมร่วมคา่น ัง่บอลลูน) - โรงงานผลติพรมทอ
มอื -โรงงานเซรามคิและรา้นจวิเวอรี ่- เมอืงองัการ - ทะเลสาบน า้เค็ม - สุสานอา
ตาเตริก์ 

05.00  น าทา่นเดนิทางไปสมัผสับรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการขึน้
บอลลูน โดยทา่นจะเห็นววิท ัว่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะน ัง่บอลลูนใชเ้วลา
ประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ คา่บรกิารทา่นละ  220 
USD โปรดแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มช าระเงนิ) 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   HASHTAG TURKEY 9D6N NOV18-TK-W20 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (13)               

ชมโรงงานผลติพรมทอมอื หตัถกรรมของชาวตรุกทีีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก มี
คณุภาพด ีลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกตา่งกนั
ออกไปตามแหลง่ทีผ่ลติ แตล่ะทอ้งถิน่จะมสีนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่ี
ราคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke) 
จากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิและรา้นจวิเวอรี ่อสิระเชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้ตาม
อธัยาศยัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา เมอืงหลวงของประเทศตรุกเีมอืงที่
ใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับลู ตัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยีเป็น
ศนูยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14) 

นําทกุทา่นถา่ยรปูกบัทะเลสาบน า้เค็ม Lake Tuz (TuzGolu) ทะเลสาบน้ําเค็มที่
ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของตรุก ีเมือ่หนา้รอ้นมาถงึน้ําจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกอง
เป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุลกูหลูกูตา และยังเคยเป็น
สถานทีถ่า่ยทําหนัง Star War อกีดว้ย 

    

จากนัน้นําทา่นชม Ataturk Mausoleum ทีฝั่งศพของ Mustafa Kemal Ataturk 
ผูนํ้าในสงครามประกาศอสิรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธบิดคีนแรกของ
สาธารณรัฐตรุก ี

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (15) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BARA HOTEL ระดบั 5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 นครอสิตนับลู - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่- ชอ่งแคบบอสพอรสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (16)         

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู ใชเ้วลาในการเดนิทาง 5 ชัว่โมง 
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กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (17) 

จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่มชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่(Dolmabahce Palace) 
สรา้งเสร็จในสมัยของสลุตา่นอบัดลุเมจติซึง่ทรงคลัง่ไคลค้วามเป็นยโุรปอยา่งทีส่ดุทรงมี
พระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่นี้เป็นทีป่ระทับแหง่ใหมแ่ทนพระราชวังทอปกาปิกา 
เนน้ความหรหูราอลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปทีเ่ดน่ชดั ดา้นหนา้
พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญส่ไตลบ์าร็อกตัง้ตระหงา่นขณะทีต่วัพระราชวังนัน้งดงามดว้ย
ศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลกูกรงบนัไดยังตกแตง่ดว้ยแกว้เจยีระไน หอ้งโถงใหญป่ระดบั
ดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกว่า 4.5 ตนั อลงัการมาก 

    

นําทา่นลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสพอรสั (Bosphorus Strait)เป็นชอ่งแคบทีก่ัน้ระหวา่ง
ตรุกเีธรซทีอ่ยูใ่นทวปียโุรปกบัคาบสมทุรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี เป็นชอ่งแคบหนึง่
ของตรุกคีูก่บัชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้ีเ่ชือ่มกบัทะเลอเีจยีน ชอ่งแคบบอส
ฟอรัสทางตอนเหนือและชอ่งแคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชือ่มระหวา่งทะเลดํากบัทะเล
มารม์ะราซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนชอ่งแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 
กโิลเมตร สว่นทีก่วา้งทีส่ดุกวา้ง 3,700 เมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 700 เมตร ความลกึ
ระหวา่ง 36 ถงึ 124 เมตร ฝ่ังทะเลของชอ่งแคบเป็นเมอืงอสิตนับลูทีม่ปีระชากร
หนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (18) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GOLDEN TULIP BAYRAMPASA HOTEL ระดบั 5 
ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 บลูมอสก ์- อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั - ฮปิโปโดรม - ชมพระราชวงั
ทอปกาปึ - ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (19)                                 

จากนัน้นําทา่นชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับลู "บลูมอสก"์ (Blue Mosque) 
สเุหรา่สน้ํีาเงนิ สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตนับลู มชีือ่เรยีกอกี
อยา่งหนึง่วา่สเุหรา่สลุตา่นอาหเ์มตที ่1 เป็นสเุหรา่ทีม่แีรงบนัดาลใจมาจากการสรา้งที่
ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญก่วา่วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ สเุหรา่แหง่
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นี้ประดบัดว้ยกระเบือ้งอซันคิ บนกําแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้า่งๆเชน่กหุลาบ 
ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง 
ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6 หอ ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง 260 บาน 
สลบัดว้ยกระจกสอีนัน่าวจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ ่ภายใน
ประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพ่ักสาํหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้
น้ํา ปัจจบุนัเปิดใหเ้ขา้ไปทําละหมาด 24 ชัว่โมง 

    

จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่มชมอุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั( Basilica Cistern ) 
เป็นอโุมงคเ์ก็บน้ําทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครอสิตนับลู สามารถเก็บน้ําไดม้ากถงึ 88,000 
ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญ่
ตัง้แตค่ํ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ ใชเ้ก็บน้ําเอาไวอ้ปุโภคบรโิภคภายในวัง โดย
ลําเลยีงน้ํามาจากทะเลดํา ปัจจบุนัไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ เป็นเพยีงทีท่อ่งเทีย่วอยา่เดยีว
เทา่นัน้   

ชมจตัรุสัสุลตา่น อาหเ์หม็ด (Sultanahmed Complex) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกมาแต่
โบราณวา่ ฮปิโปโดรม (Hippodrome) ซึง่ยา่นแหง่นี้แตเ่ดมิเป็นจดุศนูยก์ลางของ
เมอืงในยคุไบแซนไทนแ์ละใชเ้ป็นลานกวา้งสาํหรับแขง่กฬีาขบัรถมา้ แตใ่นปัจจบุนั
เหลอืเพยีงรอ่งรอยจากอดตีทีม่แีคล่านและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คอื เสาโอเบลสิกแ์หง่
กษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้คอ่ย ๆ 
เรยีวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลมสว่นเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกนัทัว่ไปวา่ เสาง ู(Bronze 
Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรปูง ู3 ตวัพันเกีย่วกนัไปมา
ไดร้ับการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรกีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีม่เีหลอือยูใ่นอสิตนับลู และเสาตน้ที ่
3 มชีือ่วา่ เสาคอนสแตนตนิ (Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แต่
เดมิเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครเูสดไดถ้กูศตัรหูลอมเอาบรอนซอ์อกไปจน
เหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน้ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (20) 

ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวังทีป่ระทับของสลุตา่น
มานานกวา่ 3 ศตวรรษอดตีพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรับใช ้

ของสลุตา่นชาวตรุก ีซึง่คดัเลอืกเด็กๆ ครสิเตยีน (พวกนอกศาสนา) มาสอนใหเ้ป็นเตริก์
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และนับถอืศาสนาอสิลาม ตอ่มาเมือ่ขนุทหารเหลา่นี้ออกมารับราชการเป็นใหญเ่ป็นโตใน
วังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร ่จงึตดัสนิใจยบุระบบขนุนางทหารรับใชซ้ ึง่ยนืยงมากวา่ 350 
ปีนี้ลง และปฏริปูระบบการจัดการทหารในประเทศเสยีใหม ่ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปึก
ลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล้ําคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต 
กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของ
สลุตา่นฯลฯ พระราชวังทอปคาปีเป็นทีส่าํหรับแสดงทรัพยส์มบตัอินัมคีา่ของสลุตา่นของ
ออตโตมานสมัยตา่งๆ แบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื พระราชวังชัน้นอก,พระราชวังชัน้ใน และ
ฮาเร็ม ตวัพระราชวังนัน้ไดร้ับการตกแตง่อยา่งวจิติรในยคุทีจั่กรวรรดอิอตโตมานรุง่เรอืง
ถงึขดีสดุ 

    

จากนัน้ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต เป็นตลาดทีม่อีายเุกา่แกย่าวนาน ถงึ 350 กวา่ปีสนิคา้
ทีข่ายอนัดบัหนึง่ ไดแ้ก ่เครือ่งเทศ ตามชือ่ของตลาดสไปซ ์โดยแทบทกุรา้นจะมกีระบะ
ไมว้างเรยีงกนั แตล่ะกระบะจะบรรจเุครือ่งเทศกลิน่ตา่งๆ เชน่เครือ่งเทศสาํหรับหมักเนื้อ 
ตม้น้ําซปุ หรอื แมแ้ตอ่บเชยหรอืซเีนมอนทีใ่ชผ้สมกบัเครือ่งดืม่นอกจากเครือ่งเทศแลว้
ยังมสีนิคา้ประเภทถ่ัว ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้ น้ําผึง้แท ้น้ํามนัหอมระเหย ที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมซือ้ตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์ขนมหวานเตอร์
กชิตน้ตํารับแท ้ๆ  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (21) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ 

21.10  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่64 

**ชว่งวนัเดนิทางวนัที ่26 พ.ย.-4 ธ.ค. เวลาการเดนิทางกลบั 20.50-09.45 
น.** 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

 ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ
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เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2. สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบสาํเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง

มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

โรงแรมทีพ่กั 

1. สาํหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 
ทา่น บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

2. การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพักแบบเดีย่ว Single 
หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

3. มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกนัีน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และใน
โปรแกรมทีร่ะบชุือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงาน

การทอ่งเทีย่วของประเทศตรุกเีทา่นัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

  

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํา่กวา่  25 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ

ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

9. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนัปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนัตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว  

 


