
 

 

 
 

รหัสทัวร B2B1901345 
ทัวรตุรกี Belly Dance and Pistachio 10 วัน 7 คืน (TK) 
พระราชวังโดลมาบาเช อางเก็บน้ําใตดิน เยเรบาตัน ชมระบําหนาทอง นครใตดิน  
พิพิธภัณฑเมฟลานา ปราสาทปุยฝ�าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คูซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส  
บานพระแมมารี เพอรกามัม วิหารอะโครโปลิส เฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส แกรนดบาซาร 
ตลาดสไปซ มารเก็ต สุเหราสีน้ําเงิน สุเหราเซนตโซเฟย พระราชวังทอปกาป  
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส  
 

 
                                                           
                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล 
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  

10 เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวก 

21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 65  
** คณะเดินทางวันที่  29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. 
และถึงอิสตันบูล เวลา 05.45 น.*** 
 

วันท่ี 2 อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อางเก็บน้ําใตดิน เยเรบาตัน – อังการา 
04.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ 
คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี นําทานเขา
ชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต ในป 
ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหรา
อลังการท่ีทุมสรางคิดเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใช
เวลากอสรางถึง 12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับ
อยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกว
เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญที่สุดในโลก   จากน้ันเขาชมอางเก็บน้ําใตดิน
เยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเปน
อุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 
88,000 ลูกบาศกเมตร สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 
140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถว
ถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชม
ความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ     

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 
 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงในปจจุบันของตุรกี 
เมืองแหงมนตเสนหที่ผสมผสานกันระหวางยุโรปและตะวันออกกลางอยางลงตัว 
เมืองท่ีเต็มไปดวยศิลปะโรมัน และมัสยิดในศิลปะไบเซนไทน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  นําทานเขาสูท่ีพัก BERA HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 3 อังการา – คัปปาโดเกีย – ชมระบําหนาทอง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิ

ประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเปน
บริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เม่ือวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน 
และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขา
รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม 
แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลอง
นางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชม
พิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชม
โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at 
Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตาม
อัธยาศัย  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมือง ของตุรกีอันลือช่ือท่ี



 

 

 
 

นาต่ืนตาต่ืนใจ 
ท่ีพัก  เขาสูที่พัก โรงแรม GOREME KAYA หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใตดิน – พิพิธภัณฑเมฟลานา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึง
ที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาข้ึนบอลลูนไมได
รวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ 1 ทาน รบกวน
ติดตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทาน้ัน) **   นําทานออกเดินทางสูเมือง
คอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 
1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย 
ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย แลวนําทานชมนครใตดิน (Underground City) ซึ่งเปนท่ีหลบซอนจากการ

รุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความ
เปนอยูใตดินพรอมสรรพ  นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana 
Museum ) หรือสํานักลมวน เร่ิมกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจ
ลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันวา ชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได
วาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดย
มีพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  เขาสูที่พัก โรงแรม BAYIR DIAMOND หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
 

วันท่ี 5 คอนยา – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่

เกิดข้ึนจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนที่มีแร
หินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 
“คาลดากึ” ที่ต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนข้ึนมาเหนือผิวดิน และทํา
ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนช้ัน ลดหล่ันกันไปตามภูมิ
ประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปน
เอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรง
อาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton 

Castle) ซ่ึงเกิดจากน้ําแรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอน
เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุย
ฝ�าย ซ่ึงน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยาง
สวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิต้ังแตประมาณ 35 – 100 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติใน
การรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ 
และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสราง
เมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหง
แพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลาย
คร้ังหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอ



 

 

 
 

น้ําที่ศักสิทธ์ิ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 6 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอ

เฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานคร
แหงแรกและย่ิงใหญท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณและมั่งค่ังท่ีสุด ถนน
ทุกสายปูดวยหินออน  

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 

ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพี
แหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู 
รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาว
ออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะ
ชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่
ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอม
ดวยท่ีน่ังชมไลระดับข้ึนไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการ
แสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman 
Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถ
นักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบันจาก
ดานนอก นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซ่ึง
เช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ถูก
คนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอม



 

 

 
 

เมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ัน นํา
ทานเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather Fashion House ใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือ เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบดีไซนท่ีทันสมัย 

ค่ํา         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 7 คูซาดาสึ – เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลีย
หางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปน
เมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสูง เปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐาน
ในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปน
ศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางท่ีรายลอม
ป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน (upper town) จะเปนพ้ืนท่ีวิหารบูชา
เทพเจา สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ พระราชวังและพ้ืนท่ีใชงานตางสําหรับกษัตริยและชน
ช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซ่ึงเปนศูนยกลางการคา
ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับต้ังแตสุลตาน
อาหเม็ดที่ 2 ไดสรางป�อมปราการข้ึนท่ีน่ีเมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีต
เปนท่ีต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตร
ตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบใหตุรกีถอนตัวออก
ถอนตัวออกจากสงครามโลก ใหเวลาทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลอง 
(Trojan Horse)  ซ่ึงต้ังตระหงานอยูบริเวณริมทะเล อิสระถายภาพเปนท่ี



 

 

 
 

ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก         เขาสูที่พัก โรงแรม KOLIN หรือเทียบเทา 

วันท่ี 8 
ชานัคคาเล – เฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส – อิสตัลบูล – แกรนดบาซาร – 
ตลาดสไปซ มารเก็ต  

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเดินน่ังเรือเฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชอง
แคบ ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่ก้ันระหวางคาบสมุทรกัลลิโพ
ลี (Gallipoli) ของตุรกีสวนที่อยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปเอเชีย 
เช่ือมทะเลมารมะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สูเมือง
อิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติ
โนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชองแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียว
ในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และ
ทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผา
จํานวนมากในบริเวณน้ัน จึงสงผลใหอิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 

เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แก
รนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตาน
เมหเม็ดท่ี 2 เมื่อป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ต้ังแตทองหยอง 
เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง 
ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ ที่น่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
เปนอยางมาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก   
ไดเวลาอันสมควร  นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล จากน้ันเดินทางสู



 

 

 
 

ตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถ
เลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ 
ซึ่งมีใหเลือกซ้ือมากมาย 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก      เขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN TULIP หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 9 สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหราเซนตโซเฟย – พระราชวังทอปกาป – ลองเรือชมชอง
แคบบอสฟอรัส – สนามบิน 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือ
เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปน
ลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ํา
เงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหง
หน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดาน
ใน  และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตาน
อาหเหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  จากน้ันนําทานเขาชม
สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน 
พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสต
ศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ 
ถือเปนส่ิงกอสรางท่ีย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปน
ตัวอยางที่ดีท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 
นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนท่ี
ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลาย
เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 



 

 

 
 

กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และ
เคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน 
อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบ
บอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเล
มารมารา (Sea of Marmara) ความยาวท้ังส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร 
ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรป
และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบ
บอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  
ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดล
มาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงาม
ตระการตาทั้งส้ิน 

17.00 น. นําเดินทางสูสนามบินอิสตัลบูล 

20.15 น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน TK 64 
** คณะเดินทางวันท่ี  29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น.*** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
09.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
 
*** รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณี
ท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม *** 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมาย
เหตุ   

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให



 

 

 
 

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป 
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

01-10 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

11-20 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

24 ก.ย.-03 ต.ค. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.

- 7,900.- 

01-10 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

14-23 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

29 ต.ค.-07 พ.ย. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.

- 7,900.- 

03-12 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

11-20 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900. 7,900.- 



 

 

 
 

62 - 

10-19 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

15-24 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

22-31 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 24,900.
- 11,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.   ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  
      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
      อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
      กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไม  
      รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 



 

 

 
 

      ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทาง 
      เจาหนาท่ี 
6.  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกใน  การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มีความประสงคอยูตอ   
          จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  

  3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
  4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
  5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
  6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
  7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 365 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 15-75 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

 
 

   8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
   9   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

     1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
  2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนัก 
       เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรค    
       ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
  3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
  4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
  5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ      
      3,000 บาท) 
  6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (40 USD) 
  7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 30 USD) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม

วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.   น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย



 

 

 
 

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํา 

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา 
/ คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางใน
กรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ 

             ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหอง

ที่มีขนาดกะทัดรัต  



 

 

 
 

      และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 
 

 


