
 

   
   
   
  
 

 

รหัสทัวร B2B1901067 
ทัวรตุรกี อิสตันบลู ลาเวนเดอร 10 วัน 7 คืน (SQ) 
เที่ยวอิสตันบูล   ชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน   ปามุคคาเล 
ชมทุงลาเวนเดอร   เมืองโบราณเฮียราโพลิส   พระราชวังโดลมาบาเช 
ปราสาทปุยฝ�าย   บานของพระแมมารี   มาไมจําลองแหงทรอย 
วิหารอะโครโปลิส   ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส   สุเหราสีน้ําเงิน 
สุเหราเซนตโซเฟย   พักโรงแรม 5 ดาว 

 



 

   
   
   
  
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน ค่ํา โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ✈ ✈ ✈  

 

2 สิงคโปร – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชา
นัคคาเล    ✈         O                   O 

KOLIN 
HOTEL  

หรือเทยีบเทา 

3 
ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย – เพอรกามัม 
– วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ –  
บานของพระแมมารี 

O O O 
GRAND 
BELISH  

หรือเทยีบเทา 

4 คูซาดาสึ – ทุงลาเวนเดอร – ปามุคคาเล –  
ปราสาทปยุฝ�าย - เมืองโบราณเฮยีราโพลิส O O O 

 
PAM 

THERMAL  
หรือเทยีบเทา 

5 ปามุคคาเล – คอนยา – นครใตดิน –  
พิพิธภัณฑเมฟลานา - คัปปาโดเกีย O O O 

AVRASYA 
HOTEL  

หรือเทยีบเทา 

6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการา O O O 
BERA 

ANKARA  
หรือเทยีบเทา 

7 
อังการา -  อิสตันบูล –  
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส –  
ตลาดสไปซ มารเก็ต 

O O O 
LIONEL 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา 

8 สุเหราสีน้ําเงิน  - สุเหราเซนตโซเฟย – อางเก็บน้ํา
ใตดินเยเรบาตัน – แกรนดบาซาร O O O 

LIONEL 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา 
9 สนามบิน O ✈ ✈  

10 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 



 

   
   
   
  
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 5 เคานเตอรสายการบินสิงคโปร พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวกใหกับทาน 

21.10 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 981 
 

วันที่ 2  สิงคโปร – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล 
00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
01.45 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 392 
07.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง นําทาน
เขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 
12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม 
ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน และ
พรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานชมพระราชวังทอปกาป 
(Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศ
ออตโตมัน ปจจุบนัพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของ
สุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําให
ไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานลงเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส จากน้ันนําทานเดินทางสู

เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุม
ทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแตสุลตานอาห



 

   
   
   
  
 

 

เม็ดที่ 2 ไดสรางป�อมปราการขึ้นที่น่ีเมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลใน
อดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ�าย
สัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบให
ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก  

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า  

ที่พัก 
         นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม KOLIN HOTEL หรือ
เทียบเทา     
 

วันที่ 3 ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย – เพอรกามัม – วิหารอะโครโป
ลิส – คูซาดาสึ - บานของพระแมมาร ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 

นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of 
Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนเมืองศูนยกลาง 
นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตั้งอยูในบริเวณอะนา
โตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึง
มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นคร
บนที่สูง เปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ
โรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดาน
หน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรือง
อยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน 
(upper town) จะเปนพื้ นที่ วิหารบู ชาเทพเจ า สถานที่ ศั กดิ์ สิทธิ์  
พระราชวังและพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน สวน
ประชาชนคนธรรมดาท่ัวไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากนั้นนําทานเดินสูเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นําทานเขาชมเมือง



 

   
   
   
  
 

 

โบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่ง
จารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่
สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส 
(The Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดย
บริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหง
ปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหง
ความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรียได นํากลับไปออสเตรียและตั้ งแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 
30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละคร
โบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป 
ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปน
ครั้งคราว หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือ
รองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถนักบุญเซนต 
จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทาง
เผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน นํา
ทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกัน
วาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูก
คนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจาก
น้ัน นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House ให
ทานไดอิสระเลือกซื้อ เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก        เขาสูท่ีพัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเทา 

 
 



 

   
   
   
  
 

 

วันที่ 4 คูซาดาสึ – ทุงลาเวนเดอร – ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําท านเดินทางสูทุ งลาเวนเดอร (Lavender) บริ เวณหมูบ าน 

Kuyucak ชมความสวยงามของทุงดอกลาเวนเดอรที่มีความกวางถึง
กวา 30 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโดยปกติจะออกดอกบานสะพรั่งใหทาน
ไดชม ในชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) โดยดินแดนแถบนี้ถือเปนพ้ืนที่หลักในการปลูกดอกลาเวน
เดอร กวา 90% ของผลิตภัณฑทั้งหมดในประเทศ ใหเวลาทานอิสระ
ถายรูปกับทุงลาเวนเดอร ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสูเมืองปามุค
คาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale)    เปน
น้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูใน
ปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไป
ทางทิศเหนือ รินเออทนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะ
กันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปน
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณยาก
จะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
ป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน 
โบสถสมัยไบแซนไท 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเขาชมปามุคคาเล  (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย 

(Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยมคารบอเนต 
มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลาย
กับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน 
ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ



 

   
   
   
  
 

 

ตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ
นํามาดื่ม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ 
ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมัน
เช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  
ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 
1988  สํ าคัญ อ่ืนๆ  นํ าท านชม เข า เมื องโบราณ เฮี ยราโพ ลิ ส 
(Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 
1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหว
เกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของ
เฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล สถานที่
สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบ
แซนไทน 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเทา    

วันที่ 5 ปามุคคาเล – คอนยา – นครใตดิน – พิพิธภัณฑเมฟลานา –  
คัปปาโดเกีย 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมือง

หลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปน
ศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชม
ทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง
ของประเทศตุรกี แลวนําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City) 
ซึ่งเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบาย
อากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  นําทานเขาชม
พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เริ่ม



 

   
   
   
  
 

 

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวา ชาย
คนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือ
ศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบน
ความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มี

ภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุม
พื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผาน
ไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการ
แปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิด
เปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนได
ชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของ
ตุรกี 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของ

ตุรกีอันลือช่ือที่นาตื่นตาตื่นใจ 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม AVRASYA HOTEL หรือ

เทียบเทา     
 

วันที่ 6 คปัปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการา 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโด

เกีย จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัป
ปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 
ช่ัวโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  
200 - 230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความ



 

   
   
   
  
 

 

จํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการให
ขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) ** สําหรับทานที่ไมไดจองทัวรบอลลูน ตอง
รอคณะอยูท่ีโรงแรม 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะออกเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชม

พิ พิ ธภัณ ฑ กลางแจ ง  (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ ง เป น
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และ
ยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนา
คริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ
โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงในปจจุบัน

ของตุรกี เมืองแหงมนตเสนหที่ผสมผสานกันระหวางยุโรปและตะวันออก
กลางอยางลงตัว เมืองที่เต็มไปดวยศิลปะโรมัน และมัสยิดในศิลปะไบเซน
ไทน 

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม  BERA ANKARA หรือ

เทียบเทา     

วันที่ 7  อังการา -  อิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส –  
ตลาดสไปซ มารเก็ต 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรางในศิลปะนีโอ

ออตมาน เมื่อป 1967 และถือเปนมัสยิดที่ใหญที่สุดแหงกรุงอังการา  
จากน้ันนําเดินทางสูสุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปน



 

   
   
   
  
 

 

อนุสรณสถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําใน
สงครามกู อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐ
ตุ ร กี  แ ล ะป ระธ าน าธิ บ ดี ค น แ รก เป น สุ ส าน ข อ ง  Ismet Inonu 
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดวย อนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ
ระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย 
เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ 
เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี 
ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปน
เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิส
ตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ัน จึงสงผลใหอิส
ตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อม

ท ะ เล ดํ า  (The Black Sea) เข า กั บ ท ะ เล ม า ร ม า ร า  (Sea of 
Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั้งแต 
500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบ
ของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอส
ฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  
ขณะลองเรือทานจะได เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปน
พระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง
ลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น จากน้ันนําทานเดินทางสูตลาดสไปซ 
มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อ
ของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิ



 

   
   
   
  
 

 

ทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย   
คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือเทียบเทา    

วันที่ 8 สุเหราสีนํ้าเงิน  - สุเหราเซนตโซเฟย – อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน –  
แกรนดบาซาร 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นํ าท าน เดิ น ท างสูจั ตุ รั ส สุ ล ต าน อ าห เห ม็ ด  (Sultan Ahmed 

Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู
หนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซน
ไทน  นํ าท าน เข าชมสุ เหราสีนํ้ า เงิน   (Blue Mosque)  สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหงหน่ึง  ชื่อน้ีไดมาจากกระเบื้อง
เคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่ง
เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 
1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนต
โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑ
ฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสต
ศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร 
และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย 
 

นําทานเขาชมอางเก็บนํ้าใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or 
The Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร 
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 
เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน 



 

   
   
   
  
 

 

 
 
 
 
 

และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความ
งามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ เดินทางสูตลาดในรม (Kapali 
Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand 
Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เม่ือ
ป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวย
รานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง เครื่องประดับ 
พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคา
หัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 
ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก  

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก        นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือ

เทียบเทา     
วันที่ 9 สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตัลบูล 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 
391 

วันที่ 10 สิงคโปร - กรุงเทพฯ 
05.00 น. ถึงสนามบินสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
07.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 970 
08.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพ 



 

   
   
   
  
 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะ
ใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
 
  

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย

ใดๆ ทั้งสิ้น 
  

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 



 

   
   
   
  
 

 

กําหนดวันเดินทาง:       
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิม่ 

ทานละ 

25 มิ.ย.-04 ก.ค.  34,900 34,900 34,900 34,900 17,900 6,900 
02-11 ก.ค. 62 34,900 34,900 34,900 34,900 17,900 6,900 
09-18 ก.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
16-25 ก.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
23 ก.ค.-01 ส.ค.  35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
06-15 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
13-22 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
20-29 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
27 ส.ค.-05 ก.ย.  35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซาตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 
2.  หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

   
   
   
  
 

 

3.  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล  คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
2.  คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3.  คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4.  คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 
5.  คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.  คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7.  คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8.  คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 



 

   
   
   
  
 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
     จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว,     
     คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (40 USD ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (30 USD ) 
 

 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

   
   
   
  
 

 

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะ เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ เลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

   
   
   
  
 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


