
 

 

รหัสทัวร 1900082 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล คัปปาโตเกีย 9วัน6คืน (TK) 
ชมเมืองทรอยถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย   ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส    
ชมปราสาทปุยฝ�ายปามุคคาล   ชมระบําหนาทองตรุกี  ขึ้นบอลลูนชมความงามของ
เมืองคัปปาโดเกีย   ชมสุเหราสีน้ําเงิน   

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.30  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศประตู 10 

เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน Turkish Airlines เจาหนาท่ีคอย
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเป�า 

21.45  ออกเดินทางสูทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
สายการบิน Turkish Airlines โดยเท่ียวบิน TK065 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 
ช่ัวโมง) 
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - มาไมจําลอง
แหงทรอย 

04.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
(เวลาทองถ่ินชากวาไทย 4ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) เมืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึง
ทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป  คือ ทวีปยุโรป 
(ฝم�งThrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) ในอดีตอิสตันบูลเปนเมือง
สําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ันสงผลใหอิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหารพื้นเมือง (ม้ือท่ี1) 
นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชม
ทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโร นับตังแตสุลตานอาหเม็ดท่ี2 ไดสราง 
ป�อมปราการข้ึนท่ีน่ีเม่ือป 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนท่ีต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี 
สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนาเขาไปยังชองแคบคาร
ดาแนลสเพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพื้นเมือง (ม้ือท่ี2)  

บาย  นําทานชมเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยต้ังอยูในเมืองชานัคคาเล ซ่ึงเปนเมือง
ศูนยกลางการทองเท่ียวแหงหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย
และเร่ืองราวการคนพบโดย นักโบราณคดีพรอมท้ังภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสราง
ซอนทับกันถึง 9 ช้ันซากเมืองเกากําแพง ประตูและมาไมจําลองแหงทรอยซ่ึง
เปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานศึกของนักรบ โบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุง
ทรอยแตก ใหเวลาทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตาม
อัธยาศัย 
ท่ีพัก: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 3 เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมารี House of 
Virgin Mary 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี4) 
นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เปนทาเรือธรรมชาติท่ีใชมาต้ังแตกอน
คริสตกาล หลังจากท่ีตกเปนอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมหเหม็ด พาชา ผู
เปนวิเซียรแหงสุลตานอาหเหม็ดที่ 1 และสุสตานออสมันท่ี 2 ไดสรางสุเหราคาไลชิและ
โรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมืองท่ีพักสําหรับกองคาราวาน เพื่อใหคูซาดาสึเปนเมืองทา
ท่ีเหมาะในการทําการคาระหวางยุโรปและแอฟริกาใต และ คูซาดาสึเพิ่งเปนท่ีนิยมของ
นักทองเที่ยวเม่ือป ค.ศ.1980 จากน้ัน นําทานสู เมืองโบราณเอฟฟซุส City of 
Ephesus อาคารท่ีเปนสัญลักษณของนครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library 
of Celsus และอาคารสําคัญอีกแหงคือวิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian สรางข้ึนถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูใน
สภาพท่ีสมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันท่ีส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครเอฟฟซุส 
คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนท่ีน่ัง สามารถจุ
คนไดถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน สรางสมัยกรีกโบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพื้นเมือง (ม้ือท่ี5) 



 

 

บาย  นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายท่ี
พระแมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตา
บอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในป 
ค.ศ. 1774-1824  ไดเขียนบรรยายสถานท่ีไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตา
ตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังน้ี จนพบในป ค.ศ. 1891 
ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี 
ซ่ึงพระสันตะปาปา โป�ปเบเนดิกสท่ี 16 ไดเคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดานนอกของบานมีกอก
น้ําสามกอกท่ีเช่ือวาเปนกอกน้ําท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความ
ร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา หากตองการให
ส่ิงท่ีปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�าย แลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตาม
อัธยาศัย 
ท่ีพัก: ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน               
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย (ปามุคคาเล) – เมืองเฮียราโพลิส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี7) 

นําทานออกเดินทางสูเมืองปามุคคาเล Pamukkale คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี 
หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย”  Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปน
น้ําตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปน
ท่ีมีแรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา
ลดากึ” ท่ีต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัว
แข็งเกาะกันเปนร้ิว เปนแอง เปนช้ัน ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทําให ปา
มุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในป ค.ศ.1988 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพื้นเมือง (ม้ือท่ี8) 



 

 

บาย  นําทานชม ปราสาทปุยฝ�ายปามุคคาล เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาท่ีขาว
กวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดู
เหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอย
เปนรูปรางตางๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไข
ขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุ
รอนสามารถรักษาโรคได จากน้ันนําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีต
เปนสถานท่ีบําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก: NINOVA THERMAL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 5 เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบําหนาทอง
ตรุกี 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี10) 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา Konya เปนเมืองท่ีนิยมใชเปนจุดพักของการ
เดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรก
ของชาวเติรกในตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียกอนาโตเลียเปนอูขาวอูน้ําของประเทศนําทานชม
พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mavlana Museum) กอต้ังข้ึนปคศ1231โดย เมฟลานา เจ
ลาเลดดิน รูม่ี ผูวิเศษในศาสนาอิสลาม เกิดท่ีอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนยา 
เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเปนภาษาเปอรเซีย และเปนผูชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตให
เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน เดิมท่ีน่ี
เปนสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียง
ขลุย กอนไปทําการหมุนตองอดอาหาร มีการเขาหองฝกทรมานรางกายเปนเวลา1,0001
คืน กอนท่ีจะไปหมุนได ผูท่ีมีสมาธิมากตัวจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปชวงเวลาหน่ึง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือท่ี11) 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซ่ึงองคการยูเนสโกไดประกาศให
เปนเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากใหทานชมระบําหนาทอง



 

 

ตรุกี (Belly Dance) เปนการเตนรําท่ีเช่ือกันวาเกาแกสุดอยางหน่ึง มีรากสืบสาวไดถึง 
6,000 ป ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน สัมพันธกับวัฒนธรรมบูชาพระแมผูเปน
แหลงท่ีมาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเก่ียวพันกับความอุดมสมบูรณ เอ้ือใหการคลอด
ลูกเปนไปโดยสวัสดิภาพ แตเดิมจึงเปนการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือทอง
และสะโพก ชวยใหนางรํามีรางกายแข็งแรง (พรอมเสริฟ� Local Drink ไมจํากัด) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี12) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตาม
อัธยาศัย 
ท่ีพัก: MUSTAFA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 6 นครใตดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจง – กรุงอังการา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี13) 

หมายเหตุ: สําหรับทานใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอง
ออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหา
ชมไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาทัวรไมรวมคาข้ึนบอลลูน 1ทาน 
ราคาประมาณ 230USD) หรือถาหากใครอยากสัมผัสประสบการณใหมกับการน่ังรถ 
Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแคนยอน ตรอกซอกเขาท่ีเปนรูปทรงตางๆ ไดเห็น
ปลองภูเขาไฟในอีกมุมมองหน่ึง ใหทานไดแวะถายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน
ท่ีสวยงาม (คาทัวรไมรวมคารถJeep 1ทาน ราคาประมาณ 120USD) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ม้ือท่ี14) 

บาย  นําทานไปยังนครใตดินไคมัคลึ (Kaymakli Underground City) เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อใชเปนท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยท้ังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีตองการเขามายึด
ครองดินแดนน้ีเพื่อหวังผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวันตกดวย
เหตุผลเดียวกัน รวมท้ังตองการท่ีจะหยุดย้ังการเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ี
ดวย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเย่ียมชมพิพิธภัณฑ
กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 
ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวน



 

 

มากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงอังการา(Ankara) ซ่ึงเปนเมืองหลวงท่ีต้ังอยู
บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสองรองจากอิสตันบูล 
ระหวางทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี15) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตาม
อัธยาศัย 
ท่ีพัก: SERGAH HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 7 กรุงอิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี16) 

นําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5.20ช.ม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ม้ือท่ี17) 

บาย  นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The  Black 
Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวท้ังส้ินประมาณ 32 
กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรป
และสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอส
ฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือ
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือ
บานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังส้ิน จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู Spice Bazaar หรือตลาดเคร่ืองเทศ มักเรียกกันวาตลาดอียิปต เปน
ตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ท่ีมีเคร่ืองเทศอันลือช่ือและ นอกจากน้ัน ยังมี
อาหารข้ึนช่ือ และของฝากมากมาย เชน ถ่ัวสารพัดชนิด, น้ําผ้ึง,ไขปลาเวียร, ขนม 
อรอยๆ แบบ เตอรกิชดีไลท เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี18) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตาม
อัธยาศัย 
ท่ีพัก: GOLDEN WAY HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 



 

 

วันที่ 8 
สุเหราสีน้ําเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหราเซนตโซเฟย -อางเก็บน้ําใตดินเยเรบา
ตัน -พระราชวังทอปกาป - ทาอากาศยานอตาเติรก อิสตันบูล – ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี19) 
นําทานชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูท่ีจัตุรัสสุลตานอาเหม็ดซ่ึงค่ันระหวางมหา
วิหารโซเฟย Hagia Sophia และ มัสยิดสีน้ําเงิน เปนส่ิงกอสรางสมัยกรีก เม่ือ ค.ศ.
203 ใชเปนสนามแขงมาและแขงรถศึก(Chariot Racing)ท่ีน่ีจะมีเสาสําคัญ 3 ตนคือ 
เสาคอนสแตนตินท่ี 7, เสาอิยิปต (Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู นําทานชม
สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหง
หน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน และถูกสราง
ข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ดท่ี 1 ค.ศ. 1609 
ใชเวลาสรางท้ังหมด 7 ป (ภายในอาจมีการปรับปรุง ทําใหบางชวงไมสามารถชมดานใน
ได) จากน้ันนําทานชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือใน
ปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสต
ศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปน
ส่ิงกอสรางท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
จุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางท่ีดีที่สุดของ
สถาปตยกรรมไบแซนไทน (ปดเขาชมทุกวันจันทร) จากน้ันนําทานเขาชมอางเก็บน้ําใตดิน
เยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึงเปนอุโมงค
เก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศก
เมตร สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลึก 8 เมตร 
ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนท่ีเดน
มากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาด
ใหญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ม้ือท่ี20) 

บาย  นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนท่ีประทับ
ของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑ



 

 

สถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอัน ล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ(ปดเขา
ชมทุกวันอังคาร) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล 
เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

20.10  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินที่ 
TK64 
 

วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
09.40+1  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 13 Jun 2019 31,888 31,888 31,888 15,944 7,500 
12 - 20 Jun 2019 31,888 31,888 31,888 15,944 7,500 
19 - 27 Jun 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 

26 Jun - 04 Jul 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 
03 - 11 Jul 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 
10 - 18 Jul 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 
17 - 25 Jul 2019 33,888 33,888 33,888 16,944 7,500 

24 Jul - 01 Aug 2019 33,888 33,888 33,888 16,944 7,500 
07 - 15 Aug 2019 33,888 33,888 33,888 16,944 7,500 
14 - 22 Aug 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 

28 Aug - 05 Sep 2019 31,888 31,888 31,888 15,944 7,500 



 

 

04 - 12 Sep 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 
11 - 19 Sep 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 

25 Sep - 03 Oct 2019 32,888 32,888 32,888 16,444 7,500 
02 - 10 Oct 2019 34,888 34,888 34,888 17,444 7,500 
23 - 31 Oct 2019 35,888 35,888 35,888 17,944 7,500 

30 Oct - 07 Nov 2019 34,888 34,888 34,888 17,444 7,500 

 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
- การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 25 ทาน 
- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง 
ทางบริษัทฯจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ เดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ)โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองต๋ัวท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวันเดินทางได 
เพราะจะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 
- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 
- การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 25 
วันกอนวันเดินทาง  **สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง  
(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอม



 

 

ยอดคงเหลือ กรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายช่ือคูนอนกับเจาหนาท่ีให
ทราบ**กรณีเปล่ียนช่ือผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะน้ันถาแจง
หลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ี  
- ราคาทัวรใชต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ไมสามารถสะสมไมลได ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไดจะตอง
เดินทางไป-กลับตามวันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 
- ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน ตองจายคา
พักเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
- ลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (พักเด่ียว) ข้ึนอยูกับมาตรฐานโรงแรม สวนหอง TRP 
จะไมมีในบางประเทศ ยกเวน เด็ก Infant-6 ป  
- การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวเดินทางไปตางประเทศ จะตองมีการเรียกเก็บเพื่อ
เปนสินน้ําใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนน้ีเพื่อมอบใหหัวหนาทัวร
ระหวางการเดินทาง  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพรอมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
- คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน (ในกรณีมีงาน
เทรดแฟรการแขงขันกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยายพักในเมืองใกลเคียงแทน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทานตอหอง โรงแรมในตุรกีสวนใหญ
จะไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มีคาใชจายพักเด่ียวเพิ่ม) 
- คาอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปล่ียนแปลง 
- คารถตลอดรายการทัวร 
- คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ ท่ีระบุไวในรายการ 
- คามัคคุเทศกของบริษัทนําเท่ียว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีสายการบิน TURKISH AIRLINES กําหนดสัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง
ทานละ 1ใบ ไมเกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 7 กิโลกรัม ไมสามารถซ้ือเพิ่มไดและคาประกัน
วินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบิน หากน้ําหนักเกินทานจะตองชําระคาปรับหนา
เคานเตอรตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
- คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ไมรวมประกันสุขภาพ 



 

 

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอมพนักงานขับรถท่ีชํานาญทาง (ไมรวมทิปพนักงาน
ขับรถ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
x คาบริการ และคาใชจายสวนตัวท่ีไมไดระบุในรายการ 
x คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ทาน 
ตลอดทริปการเดินทาง 
x คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
x คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไมรวมคาภาษีทองเท่ียวหากมีการ
เก็บเพิ่ม 
x คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือคนตางดาว 
x คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
x คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 
x คายกกระเป�าเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ 
x คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต 2. ใบประจําตัวคนตางดาว 3. ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4. x สําเนา
ทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถามี) 6. รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ย่ืนวีซาใหทาน โดยชําระคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตอง
ทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจาก
บริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 
 


