
 

 

รหัสทัวร B2B1901344 
ทัวรตุรกี Lavender Floral 10 วัน 7 คืน (TK) 
พระราชวังโดลมาบาเช อางเก็บน้ําใตดิน เยเรบาตัน คัปปาโดเกีย  
ชมระบําหนาทอง นครใตดิน พิพิธภัณฑเมฟลานา ปราสาทปุยฝ�าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส  
ชมทุงลาเวนเดอร เมืองโบราณเอเฟซุส บานพระแมมารี เพอรกามัม วิหารอะโครโปลิส  
สุเหราสีน้ําเงิน สุเหราเซนตโซเฟย พระราชวังทอปกาป ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 
 

 
 

  



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล 
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  10 

เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวก 

21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65  
** คณะเดินทางวันที่ 14-23 ส.ค. 62 ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TK69 เวลา 
23.00 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น.*** 
 

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

ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทย 4 ช่ัวโมง) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) เม่ืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปล 
เปนเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี       นําทานเขาชม พระราชวังโดล
มาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต ในป ค.ศ. 1843-1856 
ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุมสรางคิดเปน
เงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใชเวลากอสรางถึง 12 
ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุด
ในโลก   จากน้ันเขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (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 และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสา
เมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ     

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงในปจจุบันของตุรกี 

เมืองแหงมนตเสนหท่ีผสมผสานกันระหวางยุโรปและตะวันออกกลางอยางลงตัว 



 

 

เมืองที่เต็มไปดวยศิลปะโรมัน และมัสยิดในศิลปะไบเซนไทน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  นําทานเขาสูที่พัก BERA HOTEL หรือเทียบเทา 

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

อันนาอัศจรรยซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง 
แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปน
กัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย 
ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของ
ตุรกี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ
กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุด
ถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิ
อ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมือง ของตุรกีอันลือช่ือท่ีนา

ต่ืนตาต่ืนใจ 
ท่ีพัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม GOREME KAYA หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันท่ี 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใตดิน – พิพิธภัณฑเมฟลานา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออก

จากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชม
ไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร 
ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจง
ความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูล
และคําแนะนําเทาน้ัน) ** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี แลวนําทานชมนครใตดิน 
(Underground City) ซ่ึงเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมท้ังยังมี
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  นําทานเขา
ชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เร่ิมกอต้ังข้ึนใน
ป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวา ชายคนน้ีเปนผูวิเศษของ
ศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับ
ถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม BAYIR DIAMOND หรือเทียบเทา 

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

(Pamukkale)    เปนน้ําตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน้ําใตดินท่ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนท่ีมีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูใน
ปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ 
รินเออทนข้ึนมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนร้ิว เปนแอง เปน



 

 

ช้ัน ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและ
เมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล 
โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําทานเขาชมปามุคคาเล 

(Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจากน้ําแรรอนท่ีมี
แรธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนช้ัน
น้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปน
หินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิต้ังแต
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะ
เช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรค
ได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียรา
โพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) ในอดีตเปนสถานท่ีบําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพร
กามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังป 
ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําท่ีศักสิทธ์ิ 
ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรง
อาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 6 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – ชมทุงลาเวนเดอร - เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแม

มารี 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส 



 

 

(City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรก
และย่ิงใหญท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณและม่ังค่ังท่ีสุด ถนนทุกสายปูดวย
หินออน ** นําทานเดินทางสูทุงลาเวนเดอร (Lavender) บริเวณหมูบาน 
Kuyucak ชมความสวยงามของทุงดอกลาเวนเดอรที่มีความกวางถึงกวา 30 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงโดยปกติจะออกดอกบานสะพร่ังใหทานไดชม ในชวงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกป (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) โดยดินแดนแถบน้ีถือเปน
พ้ืนที่หลักในการปลูกดอกลาเวนเดอร กวา 90% ของผลิตภัณฑท้ังหมดในประเทศ 
ใหเวลาทานอิสระถายรูปกับทุงลาเวนเดอร ตามอัธยาศัย ** 

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

โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา 
เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพี
ทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไป
ออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคน
ไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงท่ีใหญเปนอันดับสามของโรง
ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับข้ึนไป 
ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว 
หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอ
น้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) 
สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปท่ัวดินแดนอนาโตเลียหรือ
ประเทศตุรกีในปจจุบันจากดานนอก นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House 
of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนที่สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนม
ในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แค
เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจาก
น้ัน นําทานเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather Fashion House ใหทานได
อิสระเลือกซ้ือ เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย 

ค่ํา         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก       เขาสูที่พัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเทา 

 



 

 

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

 นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหาง
จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซ่ึงเปนเมือง
โบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ 
คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสูง เปนโครงสรางฐานในการป�องกัน
เมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะ
เปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ี
เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน 
(upper town) จะเปนพ้ืนท่ีวิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ พระราชวังและ
พ้ืนที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไป
จะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซ่ึงเปนศูนยกลางการคาตลอดจน
ชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับต้ังแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 
ไดสรางป�อมปราการข้ึนที่น่ีเม่ือป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ต้ังของ
สมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุก
คืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกถอนตัวออกจาก
สงครามโลก ใหเวลาทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลอง (Trojan Horse)  ซ่ึงต้ัง
ตระหงานอยูบริเวณริมทะเล อิสระถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก         เขาสูท่ีพัก โรงแรม KOLIN หรือเทียบเทา 

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

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิม
ช่ือ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยู
บริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียง
เมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) 
และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผา
จํานวนมากในบริเวณน้ัน จึงสงผลใหอิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 

เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด
บาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดท่ี 
2 เม่ือป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคา
กวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ต้ังแตทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ีระลึก 
ฯลฯ ที่น่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินคาเอาไว
คอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก   ไดเวลาอันสมควร  นําทานเดินทางสู
สนามบินอิสตันบูล จากน้ันเดินทางสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปน
เคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกี อยาง แอปริ
คอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก      เขาสูท่ีพัก โรงแรม GOLDEN TULIP หรือเทียบเทา 

วันท่ี 9 สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหราเซนตโซเฟย – พระราชวังทอปกาป – ลองเรือชมชองแคบ
บอสฟอรัส – สนามบิน 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียก
โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขง
รถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue 
Mosque)  สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมา
จากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางข้ึนบน



 

 

พ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 
1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย 
(Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย 
(Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส 
ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางท่ีย่ิงใหญที่สุด
แหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดม
ขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางท่ีดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 

นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนท่ีประทับ
ของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของ
สุลตานฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถ
เขาชมไดทั้งหมด) จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบท่ี
เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) 
ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี 
นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงใน
การป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขาง
ทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

17.00 น. นําเดินทางสูสนามบินอิสตัลบูล 
20.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน TK 64 
วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
09.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
 
*** รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน 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 

17-26 ก.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.
- 7,900.- 

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

28 ส.ค.-06 ก.ย. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.

- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.   ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ



 

 

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาท่ี 
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 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  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน 

  3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
  4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
  5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวน

เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
  6. คาทปิพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (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 
 

 
 

 


