DAY1

สุวรรณภูมิ -กรุงอิสตันบูล (ระยะเวลาการเดินทางตามสายการบินที่ลูกค้าได้เลือกไว้)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ FRIENDLYTRIP TRAVEL
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

QATAR AIRWAYS (บินต่อเครื่อง) เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 นา้ หนักกระเป่ า 25 กก. และหิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
เดินทางถึง

DAY2
เช้า
จากนั้น

12.00 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตันบู ล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ่นช้ ากว่าเมืองไทย
ประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว

กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือ – เมืองทรอย - สถานที่โบราณคดีกรุงทรอย - ชานัคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีช่ือเสียงเล่าขาน
สืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้ างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี ที่แล้ ว ชม ม้าไม้จาลองแห่ งเมืองทรอย
( WOODEN HORSE OF TROY) ม้ า ไ ม้ ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง มากที่สุ ด จากมหากาพย์
ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาว
กรีกใช้ อุบายส่งม้ าไม้ ให้ เมืองทรอยเพื่อ
เป็ นของกานัล แต่ความจริงแอบบรรจุ
คนมาในม้ าไม้ เพื่อเข้ ามาเปิ ดประตู
เมืองทรอย ให้ ทหารเข้ ามาตีตัว
เมื อ งจนท าให้ เมื อ งทรอยล่ ม
ส ล า ย ซึ่ ง เ ป รี ย บ เ ส มื อ น
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้ านกล
การศึกของนักรบโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ สถานที่โบราณคดีกรุงทรอย ชมสถานที่และแหล่งสาคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุง
ทรอยจากนั้ น น าท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งชานัค คาเล่ (CANAKKALE) (ใช้ เวลาเดิน ทางประมาณ 1
ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ เฮล
เลสปอนต์ (HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สดุ กว้ าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจาก
ตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้ กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ
ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็ นที่ต้งั ของเมืองทรอย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 1)

DAY3

เมืองเปอร์กามัม – นังกระเช้
่
าลอยไฟ ถ่ายภาพ 360 องศา - เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส ปามุคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่าน นังกระเช้
่
าไฟฟ้ าขึ้ น สู่ เมืองเปอร์กามัม
( CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ ตั้ ง
ตระหง่ า นอยู่ เ หนื อ ตั ว เมื อ งชานั ค คาเล่ กว่ า
1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่ างจากทะเล
อีเ จี ย นประมาณ 30 ก.ม. ทางด้ า นเหนื อ ของ
แม่ น้า ไคซู ส ซึ่ ง เป็ นเมื อ งโบราณของกรี ก ที่ มี
ความสาคัญของพวกเฮเลนนิ สติก ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็ น
ที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปี ยน เซ
อุส ปั จจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาไปเก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมือง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส เป็ นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้ งอยู่ในทาเลที่

สวยงามที่สุด จุผ้ ูชมได้ มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็ นโครงสร้ างฐานใน
การป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ต้ังถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็ นเนิน
เขาที่ด้านหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้อง
ล่างที่รายล้ อมป้ อมปราการเหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิ ออน อยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้ าง
ถวายเอสเคลปิ ออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีท่ลี มแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถเล็กแทน
กระเช้ าไฟฟ้ า)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส (EPHESUS) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
โบราณที่มีการบารุงรักษาไว้ เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ่ง
อพยพเข้ ามาปั กหลักสร้ างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ ายึด
ครองโดยพวกเปอร์ เซี ย และกษั ต ริ ย์ อ เล็ก
ซานเดอร์ ม หาราช ภายหลั ง เมื่ อ โรมั น เข้ า
ครอบครองก็ ได้ สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ้น เป็ น
เมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดิน
บนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สอง
ข้ างทางเต็มไปด้ วยซากสิ่งก่อสร้ างเมื่อสมัย
2,000 ปี ที่ แ ล้ ว ไม่ ว่ า จะเป็ นโรงละคร
กลางแจ้ งที่สามารถจุ ผ้ ูชมได้ กว่ า 30,000
คน ซึ่งยังคงใช้ งานได้ จนถึงปัจจุบันนี้ นาท่านชม ห้ องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่
ยังคงเหลือร่องรอยของห้ องอบไอนา้ ให้ เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มี
นา้ พุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ ึนมาจากใต้ ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่
หน้ าผา จนเกิดผลึข้ นึ กึ่งสถาปัตยกรรม และนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (COTTON CASTLE)
ผลจากการไหลของนา้ พุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ ก่อให้ เกิดทัศนียภาพของนา้ ตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผล

จากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้ เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนา้ เป็ นทางยาว ซึ่งมีความ
งดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็ น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณ
ที่สร้ างล้ อมรอบบริเวณที่เป็ นนา้ พุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่าน
ไปภัยธรรมชาติได้ ทาให้ เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ท่วั ไป บางส่วน
ยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณ เป็ นต้ น
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(คืนที่ 2)

DAY4

เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - ถ่ายรูปชิคร้านเสือ่ - ชมวิว GOREME
SUNSET VIEW – พิเศษชมโชว์ระบาหน้าท้อง

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เดินทาง
สู่ เมืองคัปปาโดเกีย เป็ นเมืองที่ต้ังอยู่ทาง
ตะวั น ออกของอานาโตเลี ย ตอนกลางของ
ประเทศตุ ร กีเ ป็ นดิ น แดนที่มี ค วามส าคั ญ
และเป็ นแหล่ งอารยธรรมที่มีมาแต่ โบราณ
เนื่ องจากตั้ ง อยู่ ใ นภู เ ขาทอรั ส ไปจนถึ ง
บริเวณทะเลดา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเส้ นทาง
สายไหม เส้ นทางค้ าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนประเทศจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

จากนั้น

นาคณะเข้ าถ่ายรูปชิคๆ ณ ร้ านเสื่อ จากนั้น
นาคณะถ่ายรูปวิวที่ GOREME SUNSET
VIEW

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม (9)
พิ เ ศษ ชมการแสดงโชว์ร ะบ าหน้า ท้อ ง
(BELLY DANCE) ซึ่ ง เป็ นการเต้ นร าที่

เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้ อนุรักษ์ระบาหน้ าท้ องให้ มีมาจนถึง
ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ ระบาหน้ าท้ องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่
โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้ าท้องตุรกีในปัจจุบัน

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม HERA CAVE SUITES หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 3)

DAY5

อิสระพักผ่อนหรือเลือกซื้ อโปรแกรมเสริม นังบอลลู
่
น & นังรถจิ
่ ๊ บตะเวนชมวิว –
พิพิธภัณฑ์เกอราม่า -สนามบิน Kayseri -สนามบินอิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (10)

จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิ ค (CERAMIC
FACTORY) และ โรงงานเครื่อ งประดับ (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ ท่า นได้ ช มการสาธิ ต
กรรมวิธกี ารผลิตสินค้ าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ า
ได้ ตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็ นเมืองที่ต้ังอยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลาง
ของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็ นที่ต้ังถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน
และเป็ นที่ท่ชี าวคริสเตียนยุคแรกใช้ ในการเป็ นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ทาร้ ายและสังหารก่อนที่คริสต์
ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้ รับการประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้ จากคริสต์ศาสนสถาน
จานวนมากมายที่ต้ังอยู่ ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงในด้ า นการทอพรม และ การผลิตเครื่อง

เซรามิคลา้ ค่าแห่ งหนึ่ง ที่มีช่ ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ ข้ ึนทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งแห่ งนี้ ให้ เป็ นมรดกโลก ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ท่ตี ้ องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้ เป็ น
จานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ที่ไม่เห็นด้ วยกับศาสนา
คริสต์

จากนั้น

นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน Kayseri Erkilet Airport บินภายในประเทศสู่สนามบินอิสตันบูล

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 4)

DAY6

พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาเก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (13)

จากนั้น

นาท่านเข้ าชม พระราชวังโดลมาบาเช (DOLMABAHCE) สร้ างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ.
1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็ นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้ างคิดเป็ นเงินใน

ปัจจุบันถึงประมาณพันล้ านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวัง
ยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้ าขนาดใหญ่นา้ หนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้ วเจียระไน
และพรมทอผืนที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ** เวลาเปิ ด-ปิ ด 09.00-16.00 น. (ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี) **

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)

จากนั้น

นาท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา
(THE BLACK SEA) กั บ ทะเลมาร์ ม าร่ า (SEA OF MARMARA) โดยมี ค วามยาวประมาณ 32
กิโลเมตรความกว้ างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกันของ

สุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุด
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ีส าคั ญ ยิ่ ง ในการป้ องกัน ประเทศตุ ร กีอีกด้ ว ย ขณะล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้ เ พลิ ดเพลิน กับ
ทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่ องแคบแห่ งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้ านเรือน
สไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้งั หลาย
จากนั้น

คา่

DAY7

นาท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้ กับสะพานกาลา
ตา ที่น่ีถือเป็ นตลาดในร่มและเป็ นตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้ างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี
ค.ศ. 1660 โดยเป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้ าเยนี คามี สินค้ าที่จาหน่ายส่วนใหญ่ คือเครื่องเทศเป็ น
หลัก นอกจากนี้ยังมีถ่ัวคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ้ง นา้ มันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้ าเครื่องประดับอีกด้ วย
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง เมื่อได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 5)

BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจี ย โซเฟี ย – หอคอยกาลาตา – ช้อปปิ้ งทักซิม สแควร์ สนามบินอิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (16)

จากนั้น

นาท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่ าสุลต่านห์อาร์
เหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้ าชมสุเหร่ าทุกแห่ งจะต้ องถอดรองเท้ า
ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ ามส่งเสียงดัง และกรุณาทา
กิ ริ ย าให้ ส ารวม สุ เ หร่ า นี้ สร้ า งในปี 2152 เสร็จ ปี 2159 (1 ปี ก่ อ นสุ ล ต่ า นอาห์ เ หม็ด
สิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ ผ้ ุนา
ศาสนาขึ้นไปตะโกนร้ องเรียกจากยอด เพื่อให้ ผ้ ูคนเข้ ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่ า ชื่อ

สุเหร่ าสีนา้ เงินภายในประดับด้ วยกระเบื้อ งสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ ต่างๆ เช่น
กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็ นต้ น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ใี ห้ สุลต่านและ
นางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้ าต่าง 260 บาน สนามด้ านหน้ าและ
ด้ านนอกจะเป็ นที่ฝังศพของกษัตริ ย์และพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้ างที่อานวยความ
สะดวกให้ กบั ประชาชนทั่วไป เช่น ห้ องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนา้ ที่พักกองคาราวาน โรง
ครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE)

** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้ วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้ าชมสุเหร่า **
การเข้ าชมสุเหร่า จาเป็ นต้ องแต่งกายด้ วยชุดสุภาพ และ ต้ องถอดรองเท้ าก่อนเข้ าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้ อมือ มิดชิดไม่รัดรูป
และเตรียมผ้ าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ฮิ ปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้ างจากสมัยกรีกซึ่งใช้ เป็ น
สนามแข่งม้ า และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดร
โมส ปัจจุบันถูกนาไปใช้ ในภาษาฝรั่งเศสด้ วย หมายถึง การแข่งขันม้ าใจกลางเมืองมอสโคว์
(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่ าเสียดายที่เหลือแต่ ซากปรักหักพังของ ฮิป
โปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปั จจุ บัน แม้ จะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้ างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้ น
คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้ างเมื่อไหร่ ไม่มีใคร
ทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้ นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่าสร้ างก่อนคริสกาลมา 479
ปี เป็ นรู ปสลั ก งู 3 ตัว พั น กัน จากเมื อง เดลฟี (DELPHI) แล้ ว ถู ก ขนย้ ายมาตั้งที่น่ีเมื่อ
ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้ น และเสาต้ นสุดท้ ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส
(OBELISK OF THUTMOSE) สร้ างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มา
จากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะ
ของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้ างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้ อนเดียว ฐานของเสา
จะกว้ างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้ านบนเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็ น
ลักษณะเหมือนปิ รามิ ด และมักนิยมหุ้ มหรื อเคลื อบด้ วยโลหะ เช่ น ทองคา เหล็ก หรื อ
ทองแดง เป็ นต้ น เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นกาเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็ น
สัญลักษณ์แห่งเส้ นทางสู่วิหารเทพเจ้ า ปกติจะนิยมสร้ างขึ้นเป็ นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้ า
วิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็ นต้ น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะ
แกะสลักเป็ นร่ องลึกด้ วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผ้ ูสร้ าง และเรื่องราวของ
การสร้ างเพื่อบูชาเทพเจ้ า ดังนั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัย
ยะแห่งที่ต้งั ของสถานที่สาคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ของอียิปต์

จากนั้น

12.00 น.
จากนั้น

นาท่านชม (Mosque of Hagia Sophia) **ปิ ดทาการทุกวันจันทร์** 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้ างในสมัยพระเจ้ าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลม
แบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้ าครองเมือง ได้ เปลี่ยน
โบสถ์น่ีให้ เป็ นสุเหร่ าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็ นรูปพระเยซู
คริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ ตกลงให้ วิหารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่วี ันนี้คง
บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับ 4 ของโลก
ซึ่งมีพ้ ืนที่โล่งภายในใหญ่ท่สี ุดในโลก ก่อสร้ างด้ วยการใช้ ผนังเป็ นตัวรับนา้ หนักของอาคาร
ลงสู่พ้ ืนแทนการใช้ เสาคา้ ยันทั่วไป นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้ าง ที่ถือว่าลา้ หน้ ามากในยุคนั้น
(ถือเป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้ วิหารฮาเกีย โซเฟี ย ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17)
นาท่านเดินทางสู่ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) เป็ นหอคอยหินสไตล์โรมัน เป็ นหนึ่ง
ในแลนด์มาร์กที่เห็นได้ ชัดโดดเด่นของเมืองอิสตันบูลภายในหอคอยนั้นมีท้งั หมด 9 ชั้น ใน
บริเวณชั้น 7-9 จะมีหน้ าต่างที่สามารถมองออกไปยังภายนอกได้ กว้ างไกลจึงเป็ นจุ ดชมวิว
ชั้นเยี่ยมของอิสตันบูลที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองรวมทั้ง ความ
งดงามของทะเลมาร์มาราได้ ไกลสุดลูกหูลูกตา

จากนั้น

นาคณะ ช้อปปิ้ งย่านจัตุรสั ทักซิ ม เป็ นย่านฮิตที่สุด เป็ นศูนย์กลางแหล่ งช้ อปปิ้ งที่มี ถนนช้ อปปิ้ งอัน
เก่าแก่ในอิสตันบูล ยาว 1.4 กิโลเมตร ถือเป็ นแหล่งที่มีผ้ ูคนจานวนมากต่างมารวมตัวกันที่น่ี ไม่ว่าจะ
เป็ นของท้ องถิ่นหรือชางต่างชาติ สาหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปที่น่ีมีจุดตามซอกซอยที่มีแสงสวยๆรอด
ออกมาและยังมีวิวเก๋ๆจากรถแทรมที่ว่งิ ผ่านไปมาอีกด้ วย

และเมื่อได้ เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางสู่สนามบิน นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตา
เติรก์ เมืองอิสตันบู ล ประเทศตุรกี เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสู่ประเทศไทย (ตามไฟท์และสายการ
บินที่ท่านได้ เลือกไว้ )

DAY8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจาก
FRIENDLY TRIP TRAVEL

รายละเอียดและเงือ่ นไขการเดินทางกรุป๊ ส่วนตัว ช่วงมกราคม-มีนาคม 65
ราคาทัวร์รวมค่าตัว๋ ของสายการบิน QATAR AIRWAYS (ECONOMY CLASS) เรียบร้อยแล้ว
จานวนผูเ้ ดินทาง

ราคาเริ่มต้น ราคาท่านละ

2 ท่าน

79,900

4 ท่าน

67,900

6 ท่าน

62,900

คณะสามารถกาหนดวันเดินทางได้เอง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรีเช็คตัว๋ และแจ้งราคาลูกค้าภายในวันนั้น

ไฟท์บิน Qatar Airways 25 กก.
ขาไป BKK-SAW
ขากลับ IST-BKK

เวลา 20.40-06.10 น. (+1)
เวลา 19.45-12.40 น. (+1)
รถที่ใช้ในการเดินทางไซค์ 13 ที่นงั ่ นังสบาย
่

เดินทางกับเราดียงั งัย
1.
2.
3.
4.
5.

คณะสามารถกาหนดไซค์กรุ๊ป และเลือกสายการบินได้ เอง
ทัวร์รวมค่าตัว๋ ไป-กลับกรุงเทพฯ
ค่าตัว๋ ภายในประเทศ 1 เที่ยว นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก.
ทัวร์รวมค่าทริปทั้งหมดเรียบร้ อย ไม่มีการเรียกเก็บเพิม่
ทัวร์รวมค่า RT-PCR ก่อนกลับไทย 48 ชั่วโมง

เงื่อนไขการให้บริการ
1. มัดจาท่านละ 40,000.- (ออกตัว๋ จริงไฟท์ไปกลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูลและเที่ยวบินในประเทศที่
ตุรกี)ตัว๋ จะจัดส่งให้ ในรูปแบบ E-Ticket ทั้ง 2 ไฟท์ เมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ เงื่อนไขเป็ นไปตามกฎของแต่ละสายการบิน
2. ชาระส่วนที่เหลือ 1 เดือนก่อนเดินทาง
อัตรานี้ รวม
1. ตัว๋ เครื่องบินไป - กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)
เงื่อนไขนา้ หนักกระเป๋ าตามที่ได้ แจ้ งไว้
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดเส้ นทาง 13 ที่น่งั
3. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อห้ อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ใน
โปรแกรม
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าทริปไกด์จากประเทศไทย, ค่าทริปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
(นอกเหนือจากนั้นแล้ วแต่สนิ นา้ ใจของทางคณะ ที่พอใจกับการบริการของเจ้ าหน้ าที่)
8. ค่ า เบี้ ยประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ วงเงิ น ประกั น สู ง สุ ด ท่ า นละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
9. ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 2,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

10.

ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 35 USD

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซัก
รีด ค่ามินิบาร์ในห้ องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกิน กว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า RT-PCR TEST 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (อัพเดท ณ วันที่ 25 ม.ค. 65 ไม่ต้องใช้ แล้ ว)
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ งให้ ทราบนะครับ
5. ค่า Vaccine Passport
6. ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงที่ประเทศไทย

เงือ่ นไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง โปรดศึกษารายละเอียดก่อนจองทัวร์
1. ตัว๋ ที่ออกและส่งให้ ลูกค้ าเป็ นตัว๋ จริง การยกเลิกการเดินทางเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ ของสายการบิน
นั้นๆกาหนด
2. กรณียกเลิกก่อนเดินทาง 30 ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3. กรณีผ้ เู ดินทางไปไม่ครบตามจานวนที่ตกลงตอนแรก ค่าทัวร์จะมีการเฉลี่ยส่วนต่างและแจ้ งกับทาง
คณะทราบ
4. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้ งให้ ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง
ก่อนออกบัตรโดยสาร
5. กรณีท่ที ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้ อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทราบ
6. กรณีผ้ ูเดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้ วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้ ง
บริ ษั ท ฯ อย่ า งน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง หรื อ ตั้ ง แต่ ท่ีท่ า นเริ่ ม จองทัว ร์ เพื่ อ ให้ ท างบริ ษั ท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้ า กรณีมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
7. ทัว ร์ ไ ม่ มี น โยบายจั ด คู่ น อนให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ไ ม่ ร้ ู จั ก กั น มาก่ อ น เช่ น กรณี ท่ีท่ า นเดิ น ทาง 1 ท่ า น
จาเป็ นต้ องชาระค่าห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

8. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
9. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้ าของสายการบิน เงื่อนไขการให้ บริการของรถในแต่ ละ
ประเทศ เป็ นต้ น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ น
จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศ ทางทัวร์จึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ในบริการบางส่วน หรือ ส่วน
ใดส่ ว นหนึ่ ง ที่ท่ า นไม่ ต้ องการได้ รั บ บริ การ หากระหว่ า งเดิ น ทาง สถานที่ท่ อ งเที่ยวใดที่ไม่
สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ สามารถคื น
ค่าใช้ จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ าทั้งหมดแล้ ว
11. กรณีท่ที ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชาระเรียบร้ อยแล้ วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
12. ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน ,
การยกเลิกบิน , การประท้ วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทัวร์
13. ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของ
ไว้ ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้ องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้ องการ
14. รายการนี้เป็ นเพี ย งข้ อเสนอที่ต้องได้ รับ การยืน ยัน จากทัว ร์ อีก ครั้ ง หนึ่ง หลังจากได้ ส ารอง
โรงแรมที่พักในต่ างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
15. ใบเตรียมตัวก่อนเดินทางจะจัดส่งให้ คณะก่อนเดินทาง 7 วัน
*เมือ่ ท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางทัวร์
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ แล้ว*
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพือ่ การท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่
จาเป็ นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง **

