
 

 

รหัสทัวร ZAT1901085 
ทัวรตุรกี ชานัคคาเล ทรอย เพอรกามัม ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย  
อีสตันบูล 9 วัน 6 คืน (TK) 
 

ถายรูปกับมาไมตามตํานาน วิหารอะโครโปลิส เมืองโบราณเอเฟซุส ปราสาทปุยฝ�าย นครใตดิน 
การแสดงระบําหนาทอง ทะเลสาบน้ําเค็ม สุเหราสีน้ําเงิน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส  
มหาวิหารเซนตโซเฟย อางเก็บน้ําใตดิน ฮิปโปโดรม พระราชวังโดลมาบาหเช     
พักโรงแรม 5 ดาวตลอดทัวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) 

19.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เคานเตอร U  

ของสายการบิน Terkish Airlines (TK) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินที่ TK65 สาย
การบิน Turkish Airlines บริการอาหารรอน 2 มื้อและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – มาไมจําลองเมืองทรอย – เมืองไอยวาลิก 
04.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ  
จากน้ันเดินทางสู ชานัคคาเล (Canakkale)  ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
(แจก Breakfast Box บนรถ) เมืองชานัคคาเลเปนเมืองศูนยกลางการคา และชุม
ทางการเดินรถ ทั้งยังเปนที่ขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
ชานัคคาเลเปนที่ต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบเขาไป
ยังชองแคบดารดะเนลสเพ่ือบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากน้ันเดินทางสู เมืองทรอย (Troy)  ที่มีช่ือเสียงมาแตในอดีต สรางข้ึนเมื่อ 4,000 
ปมาแลว ในอดีตผูคนสวนใหญคิดวาเปนนิยายที่แตงข้ึนและนํามาสรางเปนภาพยนตร 
แตในศตวรรษท่ี 19 ไดมีการขุดคนและพบซากเมืองโบราณที่เปนเมืองทรอยในอดีต
วามีอยูจริง ต้ังอยูบนฝم�งทะเลใกลๆ ปากชองแคบดารดะเนลสท่ีแยกยุโรปกับเอเชีย
ออกจากกัน ตุรกีจึงไดสรางมาไมจําลองเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลกที่หลงไหล
ในมหากาพยอีเลียต นําทาน ถายรูปกับมาไมตามตํานาน จากน้ันนําทานเดินทาง
สูเมืองไอยวาลิก 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (2)  
   พักที่ HALIC PARK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี 
            โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสง
ใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง  

 
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบ้ิลคาร) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
จากน้ันเดินทางสูเมือง เพอรกามัม (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ศูนยกลางอารยธรรมเฮโลนิสติกใน
แถบเมดิเตอรเรเนียน ท้ังดานวัฒนธรรม การคาขาย และการแพทย น่ังเคเบ้ิลคาร 
ชม วิหารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึ่งเปนท่ีขนานนามถึงประหน่ึงด่ังดินแดนใน
สรวงสวรรค ดานในจะเปนบริเวณวิหารเทพเจาซุส หรือเซอุส ปจจุบันน้ีเหลือแต
สวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพอรกามัมท่ีกรุง
เบอรลิน ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ท่ีเหลือบริเวณของซุมประตูเอาไวให และ
โรงละครเพอรกามัม โรงละครยุคโบราณท่ีชันท่ีสุดในโลก สรางปที่ 3 กอน
คริสตกาล จุคนไดถึง 10,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

เดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เมืองทาในอดีต เปนจุดสงถายสินคาท่ีสําคัญของพอคา
วานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอเฟซุส (Ephesus 
Ancient City)  เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนที่
อยูของชาวโยนก จากกรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซ่ึงรุงเรืองข้ึนใน
ศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและ
กษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา เอฟ
ฟซุส ข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจ
กลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว 
ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงาน
ไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ Roman Bath ที่ยัง
คงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี หองสมุดโบราณท่ีมี
วิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิ
สติคที่มีความออนหวานและฝมือปราณีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันไปชมโรงงานผลิตเคร่ืองหนัง  ตุรกีเปนประเทศท่ีสงออกหนังวัตถุดิบใหกับ
แบรนดไฮเอนดทางฝم�งยุโรปอีกดวย อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง คําวาปามุคคาเลในภาษาตุรกี
แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีแรหินปูนแคลเซียมออกไซด ผสมอยูในปริมาณที่
สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามและ
แปลกตาโดนเดนเปนเอกลักษณ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (5)  
พักที่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี 

           โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ�าย – ชมสวนผลไมมืองอิสปารตา – เมืองคอนยา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามตํานานกลาววาสรางข้ึน
ในราว 190  ปกอนคริสตกาล ใกลๆ กับธารน้ําแรรอน ตนธารแหงปามุคคาเล (ใน
ปจจุบัน) เฮียราโพลิสเปนเมืองศักด์ิสิทธ์ิ ศูนยกลางทางศาสนา ปจจุบันน้ีแมจะเหลือ
เพียงซาก แตยังคงมีเสนห และเดินทางสู ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) มี
จุดเดนท่ีหนาผาสีขาวขุนหนาตาเหมือนธารน้ําแข็งข้ันบันได เกิดจากน้ําแรรอนท่ีมี
สวนผสมของแคลเซียมออกไซดผุดข้ึนจากใตดิน ตกตะกอนเปนหินปูนหมเนินเขา
ทั้งลูกมานับพันปจนกลายเปนช้ันหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ งดงามจนไดรับ
การประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาติในปค.ศ. 1988 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



 

 

นําทานแวะชมสวนผลไม เมืองอิสปารตา (Isparta) ระยะทางประมาณ 197 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง  ใหทานไดสนุกสนานกับการเก็บผลไม 
พรอมล้ิมรสชาติผลไมสดๆ ฤดูการออกผลข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ 
กรุปวันที่ 06-14 ส.ค. จะนําทานชมสวนสตอเบอร่ี  
กรุปวันที่ 20-28 ส.ค / 03-11 ก.ย. / 17-25 ก.ย. จะนําทานชมสวนองุน 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชวงป 
ค.ศ. 1071 – 1308 รวมท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบน้ี ทานจะได
เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ของภูมิภาค
ตอนกลางของตุรกี ทานจะไดชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพท่ีสวยงามของทุง
หญาสลับกับภูเขา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (8)  
          พักที่ BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาว
ตุรกี 
          โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 
  

วันที่ 5 คอนยา – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใตดินคารตัค – ชมโชวระบําหนาทอง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

นําทานเดินสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช่ัวโมง หน่ึงในมรดกโลกที่ประกาศโดย



 

 

องคการยูเนสโกเม่ือปค.ศ. 1985 ภาพแปลกตานาพิศวงทุกภาพท่ีปรากฏ ทานอาจ
แทบไมเช่ือวาน่ีคือฝมือของธรรมชาติลวนๆ ภายหลังท่ีภูเขาไฟระเบิดข้ึนเม่ือราวๆ 
2 ลานปที่ผานมา ก็มีลาวาและเถาถานพวยพุงออกมาเปนจํานวนมาก พอเย็นตัว
ลงก็กลบแผนดินเดิมหนาข้ึนรวม 150 เมตร กลายเปนช้ันดินใหม กวาจะเปนร้ิว
คล่ืน หินเปนลอนสวยงาม หินเปนแทง ปลองไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย ก็ตอง
ถูกท้ังกัดกรอนจากลม ฝน หิมะ และสายน้ํามานับลานป ซ่ึงทานจะเร่ิมมองเห็นวิว
สองขางประปรายเมื่อเร่ิมเขาสูคัปปาโดเกีย แวะถายรูป คาราวานซาไร 
(Caravansarai)  จุดพักขบวนสินคาโบราณในสมัยจักรวรรดิออตโตมันในอดีต  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู  นครใตดินคารตัค (Cardak Underground 
City)  ซ่ึงเกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินในยามสงครามในอดีต เมืองใตดินแหงน้ีมี
ครบทั้งหองนอน หองครัว หองน้ํา หองอาหาร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (11)  
จากน้ันชม การแสดงระบําหนาทอง (Belly Dance) ระบําหนาทองเปนความ
บันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาต้ังแตยุคโบราณหลายพันป เปนการเตนที่โยกยายเรือน
กาย เอว สะโพก และบังคับกลามเน้ือหนาทองอยางพล้ิวไหว ดวยชุดสุดหวาบหวิว 
นักเตนก็มีความชํานาญและประสบการณอยางมาก ถือเปนศาสตรและศิลปะอยางหน่ึง
ของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียน 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักที่ UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ้ํา หรือเทียบเทาระดับ 5 
ดาว มาตราฐานดาวตุรกี 

***ในกรณีที่โรงแรมสไตลถ้ําเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดโรงแรมระดับ
เทียบเทาให โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 6 ข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไมรวมกับคาทัวร) – พิพิธภัณฑ
กลางแจงเมืองเกอเรเม – เมืองอังการา 

 
โปรแกรมพิเศษ (ราคาไมรวมอยูในคาทัวร) 

สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย มีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ประมาณ USD 230 ตอทาน (กรุณาเช็คราคาอีกคร้ังกับทางหัวหนาทัวรกอนชําระเงิน) เวลา
ประมาณ 05.00 น. เจาหนาที่ของบริษัทบอลลูนจะมารับทานที่บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรม ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 



 

 

ช่ัวโมง โดยบริษัทบอลลูนจะมีทําประกันภัยใหทาน แตบริษัทประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไม
ครอบคลุมกรณีข้ึนบอลลูน 

*การข้ึนบอลลูนน้ันเพ่ือความปลอดภัยจะตองเช็คสภาพภูมิอากาศวันตอวัน* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม Goreme นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเมือง
เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ท่ีเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนา โดย
การขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชน
เผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสตอีกดวย อิสระเที่ยวชม และถายรูปตาม
เหลาอาคารบานเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่เกิดจากการขุดเขาไปในหินภูเขา
ไฟ และใชเปนที่อยูอาศัย รวมถึงใชเปนศาสนสถานตางๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) 



 

 

นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม ชมวิธีการทอพรหมแบบด้ังเดิม ซ่ึงเปนสินคาท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศตุรกี ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย จากน้ัน ชม
โรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรร่ี  
อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เปนเมืองหลวงของประเทศตุรกี 
ต้ังอยูบนฝم�งทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียกดินแดนฝم�งเอเชียวาอนาโตเลีย และอังการา
เปนเมืองใหญอันดับสองรองจากอีสตันบูล 
ระหวางทางแวะถายรูป ทะเลสาบน้ําเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญ
อันดับสองของตุรกี เมื่อหนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเปนแผนหนา มีเวลาใหทาน
เก็บภาพความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (14)  

พักที่ ALTINEL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี 
          โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง  

 
วันที่ 7 กรุงอีสตันบูล – สุเหราสีน้ําเงิน – ตลาดสไปซ – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (15) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 
450 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง มหานครสองทวีป เมืองสําคัญ
ท่ีสุดของประเทศตุรกี มีตํานานการสรางเมืองมาแลวเปนเวลากวา 2,700 ป โดย
ไบซัส (Byzas) ผูนําชาวเมการา (Megara) ตามคําแนะนําของเทพพยากรณที่
วิหารเดลฟในกรีซ ติดกับชองแคบบอสปอรัส เดิมช่ือวา ไบเซนทิอุม 



 

 

(Byzantium) มีถึงสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมิอัน
เหมาะสมเพ่ือสรางกรุงโรมใหมทรงเลือกเมืองน้ี มีการกอกําแพงเมืองลอมรอบ
ภูเขา 7 ลูกใหเหมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองน้ีใหมข้ึนวา คอนสแตนติโนเปล 
(Constantinople) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 
ลานคน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16) 
 นําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สรางข้ึนในสมัยสุลตานอะหเมตที่ 1 

ซ่ึงมีพระประสงคจะสรางมัสยิดของจักรวรรดิไบแซนไทนใหได โดยสุเหราน้ีสรางใกล
กับโบสถเซนตโซเฟย แตอยางไรก็ตามโบสถเซนตโซเฟย ก็ยังเปนโบสถท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดในตุรกี *กรุณาแตงกายสุภาพ และสุภาพสตรีใหเตรียมผาคลุมไหลไว
สําหรับใชคลุมศีรษะระหวางเท่ียวชมสุเหราสีน้ําเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานสู ตลาดสไปซ (Spice Market) รานรวงเต็มไปดวยสีสัน ตลาดน้ี
จะขายเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากน้ันก็มีสินคาอ่ืน  ๆและราคาดูเหมือนจะยอมเยาว 
นอกจากเคร่ืองเทศแลว ก็ยังจะมี เซรามิก จาน ชาม ถวยชา แจกัน โถ เคร่ืองดนตรี
พ้ืนเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู ทองคํา เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดับตางๆ ของที่
ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบ้ืองเพนทติดผนัง ของกินเลนอยางชา กาแฟ ถ่ัวแมคคา
ดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอยางเตอรกิสดีไลท ตาปศาจ เคร่ืองรางสุดฮิต ฯลฯ 
นําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) เพลิดเพลิน
กับทิวทัศนสวยงามสองฝم�ง ฝم�งยุโรป- ผานพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีรา
อาน โรงแรมเคมปนสก้ีอันเลิศหรู ตรงกันขามฝم�งเอเชียจะเปนยานเรียกวา เฟติ 
อาหเมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปดวยเรือนไมฤดูรอน และสถานทูตตางชาติในยุค
ออตโตมัน ผานไปใตสะพานบอสฟอรัสฝم�งยุโรปเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีสีสัน ทั้งหอ
ศิลป� บาร รานอาหารมีระดับ จากน้ันเรือจะลองสูยานชานเมืองท่ีสงบและมีเสนหแบบ



 

 

โบราณ เมื่อเรือลอดใตสะพานลอดชองแคบแหงท่ีสอง-สะพานฟาติห เสียงอึกทึกใน
ตัวเมืองจะแผวลง เหลือแตเสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน 
และเรือบรรทุกน้ํามันของรัสเซียและโรมาเนียที่แลนเขาออกชองแคบบอสฟอรัสและดาร
ดะเนลส ซ่ึงสะทอนใหเห็นภาพอดีตท่ีรัสเซียถือเอาชองแคบตุรกีเปนกุญแจปดล็อก
ประตูหลังบานของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (17)  

พักที่ GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว มาตราฐาน
ดาวตุรกี 

          โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

  
วันที่ 8 มหาวิหารเซนตโซเฟย – อางเก็บน้ําใตดิน – พระราชวังโดลมาบาหเช – ทาอากาศอิสตันบูล 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (18) 
นําทานชม มหาวิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุค
กลางที่สรางมายาวนานเกือบ 1,500 ป จักรพรรดิจัสติเนียน แหงอาณาจักรไบ
แซนไทนทรงพระบัญชาใหสองสถาปนิกแหงยุคทําการบูรณะโบสถหลังเกา โดย
ออกแบบและปรับปรุงใหย่ิงใหญอลังการอยางที่ไมเคยมีใครทํามากอนในโลก 
งบประมาณไมอ้ัน เซนตโซเฟยดํารงสถานะเปนโบสถคริสตมากวา 900 ป กอนจะ
มาถึงจุดเปล่ียนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปลถูกตีแตก
โดยสุลตานเมหเมตที ่2 และยึดเมืองหลวงแหงไบแซนไทนได ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต
โซเฟยเพ่ือทําการละหมาด พรอมท้ังบัญชาใหเปล่ียนสถานะจากโบสถคริสตเปน
มัดยิดของชาวมุสลิม โดยใหฉาบปูนปดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหหมด 
จากน้ันนําทานชม อางเก็บน้ําใตดิน (Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงค



 

 

เก็บน้ําที่ใหญที่สุดในอีสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร 
สรางขึ้นต้ังตสมัยคริสตศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียง
รายเปนแถว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19) 

นําทานชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซ่ึงใชเปน
สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ 
โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลาง
เมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) ปจจุบันเหลือแตซาก
ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต ปจจุบันเหลือเพียง 
เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) เสาตนที่ 
2 คือ เสางู เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมา
ต้ังที่น่ีเม่ือ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา 
อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose)  
นําทานเดินทางสู พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดย
สุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง
ดวยหินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 
เมตร ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรป จุดเดน
ของวังแหงน้ีคือมีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตามีท้ัง
เฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ เคร่ืองแกวเจียระใน และรูปเขียน รูปถายตางๆ ท่ีมี
ช่ือเสียงมาก 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือเตรียมตัวกลับ
สู กรุงเทพมหานคร 

20.15 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินท่ี TK64 สายการบิน Turkish 
Airlines บริการอาหารรอน 2 ม้ือและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 
09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 
ทาน 

พักเด่ียว เท่ียวบิน 

::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก:: 
06 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม
แหงชาติ) 36,900 8,900  

 
 
BKK-IST TK65 21.45-04.10 
IST-BKK TK64 20.15-09.50 

20 – 28 สิงหาคม 2562 34,900 8,900 
03 – 11 กันยายน 2562 35,900 8,900 
17 – 25 กันยายน 2562 35,900 8,900 



 

 

ราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 17,900 บาท 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา  
เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 
หมายเหตุ :  

รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ  
หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือเปล่ียนแปลง
โปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานข้ึนไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงราคา 
ยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และคนขับรถทานละ 80 USD ตลอดทริป  
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเง่ือนไข 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และคนขับรถทานละ 80 USD ตลอดทริป 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรท้ังหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
ขอควรทราบกอนเดินทางไปทองเที่ยวตุรกี 

 อาหารสําหรับทัวรทุกมื้อจะเปนอาหารทองถ่ิน ดังน้ันอาจจะไมถูกปากสําหรับคนไทยท่ี
ทานอาหารรสจัดจาน แตหัวหนาทัวรจะเตรียมน้ําพริกน้ําจ้ิมไปบริการทาน 

 มาตราฐานโรงแรมท่ีตุรกีน้ันอาจจะแตกตางกับมาตราฐานของระดับสากล โรงแรม
ระดับที่ทางบริษัทใชก็ไดรับรองมาตราฐานจากหนวยงานการทองเที่ยวของตุรกีแลว  



 

 

 ในกรณีที่ทานจองหองพัก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง หาก
ทานตองการความสะดวกสบาย ทางบริษัทแนะนําใหทานจองหองพัก แบบ 1 Twin 
และ 1 Single หากมีการจอง 3 ทาน และรีเควสเปน 3 เตียง ทางบริษัทตองขออภัย
หากไมจัดหาใหทานได 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู
เดินทางไมถึง 25 คนข้ึนไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามท่ีระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 


