
 

 

รหัสทัวร ITV1900425 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล คัปปาโตเกีย  
9 วัน 6 คืน (TK)  
จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด  ฮิปโปโดม  เมืองบูรซา  Grand Mosque  มาไมเมือง
ทรอย  เมืองโบราณเอฟฟซุส  ปราสาทปุยฝ�าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  ชม
ระบําหนาทอง  ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 

 
 

 



 

 

โปรแกรมเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.30  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ประตู 10 เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน Turkish Airlines 
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเป�า 

  

21.45  ออกเดินทางสูทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK065 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

 

วันที่ 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - มาไมจําลองแหง
ทรอย 

04.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศ
ตุรกี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล 
(Istanbul) (เวลาทองถ่ินชากวาไทย 4ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ 
คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยู
บริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญ
เพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป  คือ ทวีปยุโรป (ฝم�งThrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) ในอดีตอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชน
เผาจํานวนมากในบริเวณน้ันสงผลใหอิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือที่1) 

นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคา
ตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโร นับตังแตสุลตาน
อาหเม็ดที่2 ไดสราง ป�อมปราการข้ึนที่น่ีเม่ือป 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีต
เปนที่ต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เม่ือฝ�ายสัมพันธมิตร



 

 

ตองการรุกคืบหนาเขาไปยังชองแคบคารดาแนลสเพ่ือบีบใหตุรกีถอนตัวออก
จากสงครามโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือที่2)  
บาย  นําทานชมเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยต้ังอยูในเมืองชานัคคาเล ซ่ึงเปน

เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง
แบบจําลองกรุงทรอยและเร่ืองราวการคนพบโดย นักโบราณคดีพรอมทั้งภาพ
แผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ช้ันซากเมืองเกากําแพง ประตู
และมาไมจําลองแหงทรอยซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานศึก
ของนักรบ โบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ใหเวลาทานชมและถายรูป
คูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) 

       ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือที่3) จากน้ันนําทานเขาสูที่พักแรม
พักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน
วันเดินทาง) 

 

วันที่ 3 เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมารี House of Virgin 
Mary 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่4) 

นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เปนทาเรือธรรมชาติท่ีใชมาต้ังแต
กอนคริสตกาล หลังจากท่ีตกเปนอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมหเหม็ด 
พาชา ผูเปนวิเซียรแหงสุลตานอาหเหม็ดท่ี 1 และสุสตานออสมันท่ี 2 ไดสรางสุเหรา
คาไลชิและโรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมืองท่ีพักสําหรับกองคาราวาน เพื่อใหคูซา
ดาสึเปนเมืองทาท่ีเหมาะในการทําการคาระหวางยุโรปและแอฟริกาใต และ คูซา
ดาสึเพิ่งเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวเม่ือป ค.ศ.1980 จากน้ัน นําทานสู เมือง
โบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อาคารท่ีเปนสัญลักษณของนครเอฟฟซุส คือ 



 

 

หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแหงคือวิหารแหง
จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางข้ึนถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน 
ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันท่ี
ส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครเอฟฟซสุ คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึง
สรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนท่ีน่ัง สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซ่ึงคิด
เปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน สรางสมัยกรีกโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือที่5) 
บาย  นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันวาเปนท่ี

สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ในป ค.ศ. 1774-1824  ไดเขียนบรรยายสถานท่ีไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม
สืบเสาะคนหาบานหลังน้ี จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการ
บูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี ซ่ึงพระสันตะปาปา 
โป�ปเบเนดิกสท่ี 16 ไดเคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดานนอกของบานมีกอกน้ําสามกอก
ที่เช่ือวาเปนกอกน้ําท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย 
และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา หากตองการให
ส่ิงท่ีปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�าย แลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน จากน้ันไปชมโรงงานผลิตเคร่ืองหนัง ตุรกีเปนประเทศที่สงออกหนัง
วัตถุดิบใหกับแบรนดไฮเอนดทางฝم�งยุโรปอีกดวย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือที่6) จากน้ันนําทานเขาสูที่พักแรม
พักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Armis Hotel Izmir หรือระดับใกลเคียงกัน               

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 



 

 

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย (ปามุคคาเล) – เมืองเฮียราโพลิส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่7) 

นําทานออกเดินทางสูเมืองปามุคคาเล Pamukkale คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษา
ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย”  Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง 
ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน้ําใตดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนท่ีมีแรหินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมา
เหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนร้ิว เปนแอง เปนช้ัน ลดหล่ันกันไป
ตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดน
เปนเอกลักษณยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ.1988 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือที่8) 
บาย  นําทานชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) “เฮียราโพลิส” หมายความวา 

เมืองแหงความศักสิทธ์ิ เมืองนี้สันนิษฐานกันวามีอายุกวา 2,200 ป ถูกสรางขึ้น
ต้ังแตประมาณ 133 ปกอนคริสตกาล ในสมัยกษัติยยูเมเนสท่ี 2 แหงอาณาจักร
เพอรกามอน ท่ีน่ีต้ังอยูบนยอดเขาของปามุคคาเลมีพื้นท่ียาว 2,700 เมตร กวาง 
600 เมตร สูง 160เมตร  เม่ือเร่ิมเดินเขาไปตรงบริเวณทางเขาจะพบกับหลุมศพ
จํานวนมาก พื้นท่ีตรงน้ีเรียกวา เนโครโพลิส (Necropolis) เปนหลุมศพของผูมี
อิทธิพลในสมัยโบราณ เม่ือเขาไปภายในจะมีวากโบราณของส่ิงกอสรางตางๆ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือที่9) จากน้ันนําทานเขาสูที่พักแรม
พักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: NINOVA THERMAL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 



 

 

วันที่ 5 เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบําหนาทองตรุกี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี10) 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา Konya เปนเมืองท่ีนิยมใชเปนจุดพักของการ
เดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซ่ึงเปนอาณาจักรแหง
แรกของชาวเติรกในตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียกอนาโตเลียเปนอูขาวอูน้ําของประเทศนํา
ทานชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mavlana Museum) กอต้ังข้ึนปคศ1231โดย เมฟ
ลานา เจลาเลดดิน รูม่ี ผูวิเศษในศาสนาอิสลาม เกิดท่ีอัฟกานิสถาน เดินทางมายัง
เมืองคอนยา เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเปนภาษาเปอรเซีย และเปนผูชักชวนคนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธท่ีดี
ระหวางกัน เดิมท่ีน่ีเปนสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุน
เปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย กอนไปทําการหมุนตองอดอาหาร มีการเขาหองฝก
ทรมานรางกายเปนเวลา1,0001คืน กอนท่ีจะไปหมุนได ผูท่ีมีสมาธิมากตัวจะลอยข้ึน
เม่ือหมุนไปชวงเวลาหน่ึง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือที่11) 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศ

ใหเปนเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากใหทานชมระบําหนา
ทองตรุกี (Belly Dance) เปนการเตนรําท่ีเช่ือกันวาเกาแกสุดอยางหน่ึง มีรากสืบ
สาวไดถึง 6,000 ป ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน สัมพันธกับวัฒนธรรมบูชา
พระแมผูเปนแหลงท่ีมาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเก่ียวพันกับความอุดมสมบูรณ 
เอ้ือใหการคลอดลูกเปนไปโดยสวัสดิภาพ แตเดิมจึงเปนการรายรําท่ีเนนการ
เคล่ือนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก ชวยใหนางรํามีรางกายแข็งแรง (พรอมเส
ริฟ� Local Drink ไมจํากัด) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือที่12) จากน้ันนําทานเขาสูที่พักแรม
พักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก:UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถ้ํา หรือ
เทียบเทา 



 

 

กรณีโรงแรมถ้ําจํานวนหองไมเพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพัก
โรงแรม 5 ดาวแทน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่ 6 นครใตดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจง – กรุงอังการา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่13) 

หมายเหตุ: สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีก
มุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาทัวรไมรวมคา
ขึ้นบอลลูน 1ทาน ราคาประมาณ 230USD) หรือถาหากใครอยากสัมผัส
ประสบการณใหมกับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแคนยอน 
ตรอกซอกเขาท่ีเปนรูปทรงตางๆ ไดเห็นปลองภูเขาไฟในอีกมุมมองหน่ึง ใหทานได
แวะถายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม (คาทัวรไมรวมคารถ
Jeep 1ทาน ราคาประมาณ 120USD) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ม้ือที่14) 
บาย  นําทานไปยังนครใตดินไคมัคลึ (Kaymakli Underground City) เกิดจากการ

ขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อใชเปนท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยาม
สงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยท้ังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ี
ตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวังผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจาก
ทางตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน รวมท้ังตองการท่ีจะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบน้ีดวย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองเกอเรเม 
(Goreme) นําทานเย่ียมชมพิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air 
Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของ
ชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม ชมวิธีการทอพรมแบบด้ังเดิมซึ่งเปน 
สินคาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี จากน้ัน ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอร
ร่ี  อิสระเลือกซ้ือสินคา ของฝากตามอธัยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุง
อังการา(Ankara) ซึ่งเปนเมืองหลวงท่ีต้ังอยูบริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย 
เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสองรองจากอิสตันบูล ระหวางทางแวะเท่ียวชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือที่15) จากน้ันนําทานเขาสูที่พักแรม
พักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: SERGAH HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

  
วันที่ 7 กรุงอิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่16) 

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ม้ือที่17) 
บาย  นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา 

(The  Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาว
ทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือ
วาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันท่ีน่ี นอกจากความ 
สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงในการป�องกัน
ประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะ
เปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวน
แลวแตสวยงามตระการตาท้ังส้ิน จากน้ัน นําทานเดินทางสู Spice Bazaar หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ มักเรียกกันวาตลาดอียิปต เปนตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมืองอิส



 

 

ตันบูล ท่ีมีเคร่ืองเทศอันลือช่ือและ นอกจากน้ัน ยังมีอาหารข้ึนช่ือ และของฝาก
มากมาย เชน ถ่ัวสารพัดชนิด, น้ําผ้ึง,ไขปลาเวียร, ขนม อรอยๆ แบบ เตอรกิชดีไลท 
เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม (ม้ือที่18) จากน้ันนําทานเขาสูที่พักแรม
พักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: GOLDEN WAY HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)  
 

วันที่ 8 
 

สุเหราสีน้ําเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหราเซนตโซเฟย -อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน -
พระราชวังทอปกาป - ทาอากาศยานอตาเติรก อิสตันบูล – ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่19) 

นําทานชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูท่ีจัตุรัสสุลตานอาเหม็ดซ่ึงค่ันระหวาง
มหาวิหารโซเฟย Hagia Sophia และ มัสยิดสีน้ําเงิน เปนส่ิงกอสรางสมัยกรีก เม่ือ 
ค.ศ.203 ใชเปนสนามแขงมาและแขงรถศึก(Chariot Racing)ท่ีน่ีจะมีเสาสําคัญ 
3 ตนคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7, เสาอิยิปต (Obelisk of Thutmose) และเสารูป
งู นําทานชมสุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมี
ความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝา
ผนังดานใน และถูกสรางข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดย
สุลตานอาหเหม็ดท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางท้ังหมด 7 ป (ภายในอาจมีการ
ปรับปรุง ทําใหบางชวงไมสามารถชมดานในได)*กรุณาแตงกายสุภาพ และ
สุภาพสตรีใหเตรียมผาคลุมไวสําหรับรับใชคลุมศรีษะระหวางเท่ียวชม สุเหราสีน้ํา
เงิน* จากน้ันนําทานชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือ
ช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถ
ของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปน



 

 

ตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน (ปดเขาชมทุกวันจันทร) จากน้ันนํา
ทานเขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซ่ึงเปนอุโมงคเก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิส
ตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางข้ึนต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มี
เสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนท่ีเดนมากคือ เสา
เมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ม้ือที่20) 
บาย  นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนท่ี

ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอัน ล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต 
กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรง
ของสุลตานฯลฯ(ปดเขาชมทุกวันอังคาร) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทา
อากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

 
วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

09.40+1  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริม
เตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 13 Jun 2019 29,888 29,888 29,888 14,944 7,500 
26 Jun - 04 Jul 2019 29,888 29,888 29,888 15,944 7,500 

10 - 18 Jul 2019 31,888 31,888 31,888 15,944 7,500 



 

 

24 Jul - 01 Aug 2019 33,888 33,888 33,888 16,944 7,500 
07 - 15 Aug 2019 35,888 35,888 35,888 17,944 7,500 

28 Aug - 05 Sep 2019 34,888 34,888 34,888 17,444 7,500 
11 - 19 Sep 2019 34,888 34,888 34,888 17,444 7,500 

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

30 Oct - 07 Nov 2019 35,888 35,888 35,888 17,944 7,500 

 

หมายเหตุ:  
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวได
ครบถวนตามโปรแกรม 

เง่ือนไขการใหบริการ 

- การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน 
    - ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 
    - หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทางทางบริษัทฯจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การ เดินทาง 10 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ)โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองต๋ัวท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวัน
เดินทางได เพราะจะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 

- การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 25 วันกอนวัน
เดินทาง                                                                                                          
        **สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือ
สงพรอมยอดคงเหลือ กรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายช่ือคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปล่ียนช่ือผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตาม
ขอตกลง มิฉะน้ันถาแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจาย
เพิ่มเติมในสวนน้ี  

- ราคาทัวรใชต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ไมสามารถสะสมไมลได ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไดจะตอง
เดินทางไป-กลับตามวันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน ตอง
จายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

- ลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (พักเด่ียว) ข้ึนอยูกับมาตรฐานโรงแรม สวนหอง 
TRP จะไมมีในบางประเทศ ยกเวน เด็ก Infant-6 ป  

- การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวเดินทางไปตางประเทศ จะตองมีการเรียกเก็บ
เพื่อเปนสินน้ําใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนน้ีเพื่อมอบให
หัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง  

อัตราคาบริการน้ีรวม 

- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพรอมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 



 

 

- คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน (ในกรณี
มีงานเทรดแฟรการแขงขันกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยายพักในเมือง
ใกลเคียงแทน อาจจะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทานตอหอง 
โรงแรมในตุรกีสวนใหญจะไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มีคาใชจาย
พักเด่ียวเพิ่ม) 

- คาอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปล่ียนแปลง 

- คารถตลอดรายการทัวร 

- คาอัตราเขาชมสถานท่ีตางๆ ท่ีระบุไวในรายการ 

- คามัคคุเทศกของบริษัทนําเท่ียว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีสายการบิน TURKISH AIRLINES กําหนดสัมภาระโหลดใตทอง
เคร่ืองทานละ 1ใบ ไมเกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 7 กิโลกรัม ไมสามารถซ้ือเพ่ิม
ไดและคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน หากน้ําหนักเกินทานจะตอง
ชําระคาปรับหนาเคานเตอรตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

- คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ 

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอมพนักงานขับรถท่ีชํานาญทาง (ไมรวมทิป
พนักงานขับรถ) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

x คาบริการ และคาใชจายสวนตัวท่ีไมไดระบุในรายการ 

x คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD 
/ทาน ตลอดทริปการเดินทาง 

x คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 



 

 

x คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไมรวมคาภาษีทองเท่ียวหากมี
การเก็บเพิ่ม 

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 
สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถามี) 6. รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษัทจะเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทาน โดยชําระคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 



 

 

13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 

14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร  หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆท้ังส้ิน 

 


