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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว ... 
The Magic of Turkey 
มหศัจรรย ์... แหง่ ตุรกี 9 วัน 

ก าหนดการเดนิทาง 
20 กนัยายน / 5 , 20 ตุลาคม 2562 

 

เทีย่วเมอืงรมิทะเลเมดิเตอรเ์รเนยีน พกัโรงแรมถ้ า ขึน้บอลลูนชมเมอืงคัปปาโดเจยี 
เพิม่บนิภายในประเทศ ลดระยะทางนั่งรถระหวา่งการเดนิทาง 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ม 

นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด 

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
สาํแดง 
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ 
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  อสิตันบูล (ตุรก)ี – อซิเมียร์ – เอฟฟิซุส – เฟทเิย 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) หลงั 
 ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอซิเมยีร์ (Izmir) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2310 (ใช้เวลาในการเดินทาง  
 1 ช่ัวโมง 20 นาที) 
08.20 น. ถึง ท่าอากาศยานอดันัน เมรเดเรส “Adnan Menderes Airport” เมืองอซิเมยีร์ (Izmir) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า 
 ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจศุลกากร แลว้นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณ 
 ท่ียงัพอเห็นเคา้ลางของความรุ่งเรืองในอดีต (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองโบราณ 
 ของอาณาจกัรโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวปีเอเชียในสมยันั้น นาํท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส “City of Ephesus”  
 ท่ีในอดีต เมืองโบราณเอฟฟิซุส “City of Ephesus” เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็น 
 ศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยูริ่มทะเล จนไดรั้บการกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม 
 อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุด เป็นสญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส “City of Ephesus” คือ ห้องสมุดของเซลซุส “Library of  

 Celsus” เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหนา้หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก เพ่ือรับแสงสวา่งยามเชา้ และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ  
 วหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรียน “Temple of Hadrian” สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียนซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 
 มาก ดา้นหนา้เป็นเสาโครินเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอยา่งสวยงาม ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูป 
 นางเมดูซ่า หวัเป็นงู จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ี ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน นครเอฟฟิซุส (Ephesus) คือ โรงละคร  

 “Great Theatre” ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10  
 ของประชากรในยคุนั้น  เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงซ่อมแซมใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านไปแวะชม บ้านพระแม่มารี “The Virgin Mary's House” (ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
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 30 นาที) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระแม่มารีเสด็จมากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37- 48 และส้ินพระชนมล์งท่ีน่ี ปัจจุบนัเปล่ียน 
 เป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาท่ีมกัมีผูม้าอธิษฐานขอใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บดงันั้นจึงมีไมเ้ทา้และเฝือกท่ีผูม้าแสวงบุญ 
 ท้ิงไว ้เป็นส่ิงยนืยนั ชาวกรีกออร์โธดอกซ์จะมาชุมนุมกนัท่ีโรงสวดทุกวนัท่ี 15 สิงหาคม เพ่ือฉลองเทศกาลพระแม่มารี 
 เสด็จสู่สวรรค ์จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฟทเิย (Fethiye) เมืองท่ีถูกขนานนามวา่มีชายหาดท่ีสวยท่ีสุดใน ตุรก ี 
 (Turkey) (ระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที)  
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Grand Atapark Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เฟทเิย – หมู่บ้านคายาโคย – เฟทเิย 

07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านร้างคายาโคย “Kayakoy” เมืองร้างท่ีทางรัฐบาลตุรกีอนุรักษไ์ว ้(ระยะทาง 14 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่านเดินชมหมู่บา้นร้างกบัทศันียภาพท่ีแปลกตาไปอีกแบบ ซ่ึงเดิมเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 
 ชาวกรีก ท่านจะไดพ้บกบัร่องรอยของสงครามท่ีผา่นมานบัไม่ถว้น มีการอพยพเขา้ออกเมืองกนัหลายคร้ัง จนในท่ีสุดก็ถูก 
 ท้ิงร้าง หลงัจากเกิดเหตุแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่จนยากจะซ่อมแซม กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมือง 
 เฟทเิย (Fethiye) (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเท่ียวชม เมืองเฟทเิย (Fethiye) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายในแบบเมดิเตอร์เรเนียน แลว้นาํท่านเดินข้ึนไปเยอืน  
 สุสานเก่าแห่งเฟทเิย “Lycian Rock Tombs” อีกสถานท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ท่ีวา่กนัวา่มีอายมุากกวา่สีร้อยปีก่อน 
 คริสตกาล รวมถึงยงัเป็นจุดชมววิเมืองในมุมสูงท่ีสวยงามมาก แลว้ใหท่้านไดมี้เวลาอิสระเดินบริเวณชายหาด ท่ีมีช่ือเสียง 
 อนัดบัตน้ๆ ของ ประเทศตุรก ี(Turkey) ท่ีสองขา้งทางจะมีร้านคา้เลก็ๆ เรียงรายใหท่้านไม่เบ่ือกนัเลยทีเดียว  
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Grand Atapark Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)  เฟทเิย – ปามุคคาเล่ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองปามคุคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 231 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ท่ีตั้ง 
 อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ   
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย “Cotton Castle” โดยลกัษณะ 
 ท่ีโดดเด่นของ ปามคุคาเล่ “Pamukkale” เป็นเนินเขา 
 สีขาวโพลน เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เตม็ไปดว้ยส่วนประกอบ 
 ของแคลเซียม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร  
 เกิดจากนํ้ าพรุ้อนท่ีนาํแคลเซียมคาร์บอเนต มาตกตะกอน โดย 
 บ่อนํ้ าพเุกลือแร่ร้อนน้ีน่ีเอง ท่ีไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของ 
 นํ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของ 
 แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่ 
 เป็นทางนํ้ ายาวท่ีมีความสวยงามมากๆ ปัจจุบนัน้ี ปามุคคาเล่  
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 “Pamukkale” หรือ ปราสาทปุยฝ้าย “Cotton Castle” ไดถู้กเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกร่วมกบั นครโบราณ 
 เฮียราโปลสิ  “Hierapolis” ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่น ปามุคคาเล่ “Pamukkale” ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นไป 
 ชม นครโบราณเฮียราโปลสิ “Hierapolis” ในอดีตเป็นสถานท่ีบาํบดัโรค ก่อตั้งโดย กษตัริยย์เูมเนสท่ี 1 แห่งแพร์กามุม  
 ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผน่ดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังจึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่กแลว้ 
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัค้างคืน ณ  Ninova Thermal Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 401 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีอยู ่
 สูงกวา่ระดบันํ้ าทะเล 1,016 เมตร นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจกัรเซลจุกเติร์ก  
 (ค.ศ. 1077-1118) ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก  แคว้นอนาโตเลยี (Anatolia) เป็น 
 อู่ขา้วอู่นํ้ าของประเทศ   
13.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์เมฟลานา “Mevlana Museum” เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม ใชส้าํหรับทาํสมาธิ  
 โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกาย ก่อนท่ีจะ 

 ไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง จากนั้นนาํท่านเดินทางกนัต่อเพ่ือเขา้สู่ เมืองคปัปาโดเจยี  
 (Cappadocia) (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่ง ทะเลดาํ  
 “Black Sea” กบั ภูเขาเทารุส “Mt.Taurus” มีความสาํคญัมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหม  
 เสน้ทางคา้ขายและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีทอดยาวจาก ตุรก ี(Turkey) ไปจรด ประเทศจนี (China) 
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัค้างคืน ณ  Goreme Kaya Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  คัปปาโดเจีย – อสิตันบูล (เที่ยวบินภายในประเทศ) 

05.00 น. พร้อมกนัทีล่อ็บบีข้องโรงแรม แล้วนําท่านไปขึน้บอลลูน ชมความงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมได้ยาก  
 โดยเหล่าบอลลูนทีม่คีวามปลอดภัยเหล่านี ้จะทยอยกนัล่องลอยขึน้สู่ท้องฟ้า เพ่ือให้ทุกท่านชม ทศันียภาพทีส่วยงายกบัววิ 
 พระอาทติย์ขึน้ยามเช้า แล้วล่องลอยผ่านสถานทีสํ่าคญัต่างๆ ของเมืองคปัปาโดเจยี เลาะเลยีบผ่านไปตามซอกภูเขาหิน ทีจ่ะ 
 ทาํให้ท่านเพลดิเพลนิ ไปกบัประสบการณ์คร้ังหนึง่ในชีวติทีไ่ม่ควรพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวยทีจ่ะนําท่านขึน้บอลลูน ทางบริษัทขอทาํการคืนเงนิให้ท่านละ 4,000 บาท *** 
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08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเท่ียวชม เมืองคปัปาโดเจยี (Cappadocia) มรดกโลกท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึง โดยไปเร่ิมตน้กนัท่ี พพิธิภณัฑ์ 
 กลางแจ้งเกอเรเม่ “Goreme Open Air Museum” ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิด 
 ของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ้าเป็นจาํนวนมาก เพื่อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของ 
 ชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา “St. Barbara Church” ภายในเจาะเป็นโพรง 
 เพดานโคง้ มีรูปของเซนตบ์าร์บาราและพระเยซูเป็นภาพประธานของ โบสถ์เซนต์บาร์บารา “St. Barbara Church”  
 เป็นโบสถใ์นยคุแรกๆ ดงันั้น ภาพจึงเป็นสีแดงโมโนโทน ท่ีช่างนาํยางมาจากเปลือกไมม้าเขียนลงบนผนงั หรือเพดานถํ้า  
 ก่อนจะฉาบทบับางๆดว้ยปูน  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านไปชม นครใต้ดนิไคมคัล ึ “Underground City of Derinkuyu or Kaymakli” เกิดจากการขดุเจาะ 
 พ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงครามของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาว 
 อาหรับจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพ่ือหวงัผลประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทาง 
 ตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ย จากนั้นนาํท่าน 
 ไปแวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ  อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก  
17.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 กระทัง่สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานเนฟเซไฮร์ “Nevsehir Airport” เพื่อเดินทางสู่ เมือง 
 อสิตนับูล (Istanbul) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2009 (ใช้เวลาเดินทาง 1  
 ช่ัวโมง 30 นาที) 
21.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) จากนั้น 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 พกัค้างคืน ณ  Golden Way Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)    อสิตันบูล  

07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านไปเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี “Topkapi Palace” สร้างข้ึนใน  สมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2  หรือ “เมห์เมตผู้พชิิต”  
 หลงัตี กรุงคอนสแตนตโินเปิล (Constantinople) แตกในปี ค.ศ. 1453 ท่ีปัจจุบนักลายเป็น  พพิธิภณัฑ์พระราชวงั 
 ทอปกาปี “TopkapiMuseum” ท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ้าค่า ภายในพระราชวงัทอปกาปี “Topkapi Palac นั้นแบ่ง 
 ออกเป็น 3 ส่วน คือ พระราชวงัช้ันนอก “Outer Palace”  พระราชวงัช้ันใน  “Inner Palace”  และ ฮาเร็ม “The  

 Imperial Harem” ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมีขา้ราชบริพารทาํงานกนัอยูป่ระมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพคลา้ยตวั 
 เมืองท่ีซบัซอ้นอยูใ่นตวัเมืองอีกชั้นหน่ึง ตวัพระราชวงันั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรในยคุท่ีจกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรือง 
 ถึงขีดสุด นาํท่านเขา้ชมภายใน ฮาเร็ม “The Imperial Harem” ก่อนเขา้ชมภายในพระราชวงั พอผา่นประตทูางเขา้ไป 
 ภายใน ฮาเร็ม “The Imperial Harem” ก็เจอลวดลายประดบัฝาผนงัท่ีแปลกตาหลงัจากเดินออกมา นาํท่านชมส่วนจดั 
 แสดงอ่ืนๆ กนัต่อ ส่วนโรงครัว “The Kitchens” ปัจจุบนัเป็นหอ้งเก็บเคร่ืองกระเบ้ือง ห้องเกบ็อาวุธ “Exhibition  

 of Arms and Armour”  ซ่ึงหอ้งท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีสนใจจะเป็น ห้องท้องพระคลงั “Treasury” อนัเป็นท่ีเก็บ 
 สมบติั และวตัถุลํ้าค่ามากมาย โดยมี กริชแห่งทอปกาปี “The Topkapi Dagger” ดา้มประดบัมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบั 
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 เพชร 86 กะรัต  ของช่างทาํชอ้น เป็นไฮไลทส์าํคญัเรียกความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะท่ีบริเวณระเบียง 
 หลงัหอ้งทอ้งพระคลงัเป็นจุดชมววิชั้นดี ท่ีมองออกไปเห็นทิวทศัน์ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) ใน 2 ฝ่ังทวปียโุรป และ 
 เอเชียไดเ้ป็นอยา่งดี 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านชม กรุงอสิตนับูล (Istanbul) กนัต่อ ชมเมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “กรุงโรมตะวนัออก” โดย 
 จะไปกนัท่ี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย “Mosque of Hagia   Sophia” เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อโลกยคุกลางปัจจุบนัเป็น 
 ท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิมในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ ์ทางศาสนาคริสต ์นาํท่านเขา้ชม ซ่ึงภายในมีเสาคํ้าท่ีสลกั 
 อยา่งวจิิตร และ ประดบัไวอ้ยา่งงดงาม 108 ตน้ มียอดเป็นโดมคลา้ยซาลาเปา มี หอมเินเรส “Minaret”  เป็นยอดแหลมๆ 
 มากมาย เน่ืองจากศิลปะแบบคริสเตียนผสมกบัอิสลามน้ีเองทาํใหมี้ความสวยงามอนัน่าอศัจรรย ์แลว้พาออกจาก โบสถ์เซนต์ 
 โซเฟีย “Saint Sophia” นาํท่านเดินขา้มไปฝ่ังตรงขา้มท่ีมีเพียงถนนคัน่ ท่านจะเห็นมีหอคอยสูงๆ อยูห่ลายหอตระหง่าน 
 และหลงัคากลมนัน่ก็คือ สุเหร่าสีนํา้เงนิ “Blue Mosque” เดินเขา้สู่ สุเหร่าสีนํา้เงนิ “Blue Mosque” ท่ีสร้างในสมยั 
 ของสุลต่านอาห์เหมด็ เม่ือปี ค.ศ. 1603 แต่กวา่จะเสร็จก็ล่วงเขา้ปี ค.ศ. 1617 สร้างเสร็จก่อน 1 ปีท่ีสุลต่านอาห์เหมด็จะ 
 ส้ินพระชนม ์เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือมี 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ี นครเมกกะ (Mecca)  
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Golden Way Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)   อสิตันบูล – กรุงเทพฯ   

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านไป ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส “Cruise Along the Bosphorus” ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ัง 
 มีความสวยงามมากหากใครท่ีไปตุรกีโดยเฉพาะ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) หากไม่ไดม้าล่องเรือชมความสวยงามของ 
 ช่องแคบบอสฟอรัส “Bosphorus” ก็อยา่บอกใครเชียว วา่ไปเท่ียวตุรกี สาํหรับช่องแคบน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นเสน้แบ่งระหวา่ง 
 ยโุรป และ เอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลดาํ “The Black Sea” เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า “Sea of Marmara” ความยาว  

32 กิโลเมตร ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามของ ช่องแคบบอสฟอรัส “Bosphorus” ท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ 
อนัสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ยเพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี จากนั้นนาํท่านเขา้ชม 
พระราชวงัโดลมาบาเช่ “Dolmabahce Palace” อนัเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้ง 

 ทางวฒันธรรม และทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนัพระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่านอบัดุล เมอซิท ใชเ้วลาก่อสร้าง 
 ทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงคลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่วา่จะเป็น ศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชีวติ  
 ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ินรวมทั้งพระราชวงัแห่งน้ีซ่ึงออกแบบเป็นศิลปะผสมผสานของยโุรป 
 และตะวนัออก ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั ภายในประกอบดว้ย 
 หอ้งต่างๆ ฮาเร็มตกแตง่ดว้ยโคมระยา้,บนัได,ลูกกรงแกว้เจียรไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 อิสระท่านเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี  แกรนด์บาซาร์ “Grand Bazaar” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมือง ประกอบไปดว้ยร้านคา้ 
 กวา่ 4,000 ร้าน มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายหมวดหมู่ ความน่าสนใจของท่ีน่ีคงจะเป็นความแปลกตาของสินคา้ท่ีไม่ค่อยคุน้ 
 ตา ทั้งงานเส้ือผา้ เคร่ืองหนงั เคร่ืองประดบัและของฝากหน่ึงในนั้นเป็นสินคา้ท่ีค่อนขา้งข้ึนช่ือของท่ีน่ีนัน่ก็คือ พรมพื้นเมือง  
 ท่ีเรียกวา่ พรมคลิมิ  Kilim ท่ีถกัทอดว้ยขนสตัวห์รือเสน้ไหมโดยเนน้ลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลกัพรมแต่ละผืนนั้นจะ 
 ใชเ้วลาในการทอท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลวดลาย และขนาด แต่โดยเฉล่ียแลว้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อ 
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 ผืน จากนั้นไปต่อกนัท่ี ตลาดอยีปิต์ “Egyptian Market” หรือ สไปซ์ มาร์เกต็ “Spice Market” สร้างข้ึนตั้งแต ่
 ศตวรรษท่ี 17 มีรูปร่างคลา้ยกบัตวั L ซ่ึงทอดยาวไปตาม สุเหร่าเยนี ท่ีอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้ง 
 ของกิน ของเล่น เส้ือผา้ และ ยงัมีเคร่ืองเทศ ผลไมแ้หง้ ถัว่ต่างๆ นํ้ ามนัมะกอก ฯลฯ กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านเดิน 
 ทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul)  
20.15 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 30 นาที)   
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9)    กรุงเทพฯ 
09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  

 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 
 วนั และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุ
 งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่
 การตกลงกบัพนกังานขาย  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน 
 ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ี
 ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั 
 เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 59,900.-   บาท  
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 58,000.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,000.-   บาท  
หักตัว๋เคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 23,000.-   บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ     9,500.-   บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์  เสน้ทาง  กรุงเทพฯ – อสิตนับูล – อซิเมยีร์ // คปัปาโดเจยี – อสิตนับูล – 

กรุงเทพฯ   
** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว  
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนธันวาคม 2561 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จาํนวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้า 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 7 มือ้ และอาหารคํา่ 6 มือ้ 
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง

การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ 
5. ค่ากจิกรรมต่างๆ ทีไ่ม่ได้ระบุในรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  ในกรณีอยู่ต่อ จากกาํหนดการของโปรแกรม 
7. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
8. อตัราผกผนันํ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง  
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั    คืนเตม็จาํนวน   

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 - 44 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 30 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

กาํหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 
 
 
 

 
 


