
 

 

รหัสทัวร TTN1903741 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย  ซุปตาร ลั้นลาทรอย8 วัน 6 คืน (TK) 
สัมผัสประสบการณแปลกใหมที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแหงอาณาจักรออตโตมันอันย่ิงใหญ 
สุเหราเซนตโซเฟย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ชมเมืองทรอย เมืองในตํานานกรีก
โบราณ มาไมเมืองทรอยจําลอง สัมผัสความยิ่งใหญของสุเหราสีนํ ้าเงิน เมืองโบราณเอฟฟซุส 
ปราสาทปุยฝ�ายที่ปามุคคาเล นครใตดินชาดัค ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ชอปปم�งกนัใหจุใจที่
ตลาดสไปซมารเก็ต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINES 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับและหัวหนาทัวรจากเมืองไทย รวมเปน 70 USD ตอคน
ลูกคา 1 ทาน ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
มน้ํีาดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยว 

09-16 มกราคม 2563 27,999- 27,999- 6,900.- 

14-21 มกราคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

17-24 มกราคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

30 มกราคม-06 กุมภาพันธ 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

06-13 กุมภาพันธ 2563 30,999- 30,999- 6,900.- 

13-20 กุมภาพันธ 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

20-27 กุมภาพันธ 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

28 กุมภาพันธ-06 มีนาคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

04-11 มีนาคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

11-18 มีนาคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

18-25 มีนาคม 25632562 28,999- 28,999- 6,900.- 

26 มีนาคม-02 เมษายน 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 



 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  
 
06.20 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  สายการบิน 

เตอรกิช แอรไลน (TK)  โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับ
ทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

09.20 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการ
บิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK59 (บินตรง)  

16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีชากวา
ไทย 4 ช่ัวโมง)  
หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ศุลกากรแลว นําทานเดิน
ทางเขาสู นครอิสตันบูลเปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดและเปนเมืองที่มีประชากร
หนาแนนมากที่สุดในตุรกี เปนเมืองที่ต้ังอยูริมชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิม
ชื่อวา คอนสแตนติโนเปล ซึ่งเปนอาณาจักรที่ยิ ่งใหญในประวัติศาสตร เปนเมือง
สําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ัน จึงสงผลใหอิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกตางกัน
ออกไป เชน ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปم�ล เปนตน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น (1) หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่
พัก ณ เมืองอิสตันบลู ใหทุกทานพักผอนกันตามอัธยาศัย  

ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองอิสตันบูล) 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง  เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล-มาโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 น ําท านเดินทางสูเม ืองชานัคคาเล  ปจจ ุ บันเป นเม ืองท ี ่ม ีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเดิมมีชื่อวา โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มี
ความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบนจุด
แคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 
ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเล
อีเจียน เปนที่ตั ้งของเมืองทรอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ5 ช่ัวโมง ระยะทาง
ประมาณ  350กิโลเมตร) เมื่อถึงเมืองอีเซียบัท Eceabat นําทานขามฝم�งโดยเรือ
เฟอรรี่เพื่อขามชองแคบดาราแนล ใชเวลาประมาณ 30 นาที ขึ้นฝم�งที่เมืองชานัคคา
เล(Chanakkale) ต้ังอยูริมทะเลมารมารา ตัดกับทะเลอีเจียน  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (3) 
 ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ 

มาไมเมืองทรอย (Trojan horse) เปนมา
ขนาดใหญที ่ ทําจากไมจากมหากาพยอีเลยีด
เรื่องสงครามเมืองทรอย มาไมนี้เกิดขึ้นจาก
อุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมือง
ทรอย ที่มีป�อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบ
ยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมนี้ขึ้นมา แลวลากไปวางไว
หนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอยออกไป เมื่อชาวทรอย
เห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสรางขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาและลา
ถอยไปแลว จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซอนตัว
อยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมืองทรอยไดเปนที่สําเร็จ 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) เมืองในตํานานกรีกโบราณ ไดมีการ
บันทึกไวในประวัติศาสตรของโลกตะวันตกวา กรุงทรอย (Troy) ตั้งอยูบริเวณจุด
ยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) หรือชองแคบดาร
ดาแนลลในปจจุบันเพราะสามารถควบคุม เสนทางติดตอระหวางเอเชียกบัยุโรปได ทั้ง



 

 

ทางบก และทางนํ้า ซึ ่งแตเดิมนักปราชญตางก็เชื ่อกันวากรุงทรอยเปนตํานานที่
ปรากฎเฉพาะใน หนังสือมหากาพยเร ื ่องอิเลียด (Iliad) ของมหากวีโฮเมอร 
(Homer) เทานั้น แตภายหลังเมืองทรอยถูกคนพบโดยนักโบราณคดี ใน ป ค.ศ. 
1930 บริเวณกรุงทรอย มีการจัดหองแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราวการ
คนพบโดยนักโบราณคด ีพรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 
ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณ  
 จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองไอวาลึค (AYVALIK) ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที ระยะทางประมาณ  180 กิโลเมตร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (4)  
ที่พัก โรงแรม  GRAND MILANO HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองไอวาลึค) 
 
    
 
 
  
 
วันที่สาม   เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-เมืองปา

มุคคาเล-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ�ายCotton Castle 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  

นําออกเดินทางสูเมือง เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ที่แปลวา เกาะนก ตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกีติดกับชายฝم�งทะเลอีเจียนเปนทาเรือที่สําคัญ เรือที่
ลองทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกนัอยูทีเ่มืองคซูาดาซ ึแหงน้ีเพื่อใหนักทองเที่ยวไดขึน้
ฝم�งไปเที่ยว เมืองเอฟฟซุส Ephesus (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทาง 1.20 ชั ่วโมง)  จากนั ้นนําทานชม เมืองโบราณเอฟฟซ ุส(City of 
Ephesus) ชมสัญลักษณของเมืองเอฟฟซุส เชน หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยู นําทานชม วิหาร



 

 

แหงจักรพรรดิเฮเดรียน(Temple of Hadrian) ซึ ่งเปนจักรพรรดิเอเดรียนที่
ยิ่งใหญอีกองคหนึ่งของโรมัน ชม ภาพแกะสลักนางเมดูซา หัวเปนงู ชม หอสมุด
เซลซุส Library of Celsus เปนอาคารสองชั ้น ด านหนาหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเพื่อรับแสงสวางยามเชา หองสมุดนี้สรางขึ้นในราวป ค.ศ. 114 โดย ทิเบ
เรียส จูเลียส อกีลา Julius Aquila เพื่ออุทิศใหเปนอนุสรณแดพอของทาน ดานหนา
มีรูปปم�นของเทพ ี4 องค ไดแก Sophia (wisdom-ปญญา), Arete (virtue-ความ
ดี), Ennoia (thought-ความคิด), Episteme (knowledge-ความรู) ชม โรง
ละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยการสกัดไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถบรรจุคน
ไดถึง 25,000 คน และนําทานชอปปم�งที่ ศูนยผลิตเสื้อหนัง ซึ่งผลิตเส้ือหนังสงใหกับ
แบรนดดังในอิตาล ีอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (The Virgin Mary’s House) ซึ่งเช่ือ
กันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบ
อยางปฏิหารยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช(Anna 
Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824 บริเวณดานนอกของบานมีกอกนํ้า
สามกอกที่เช่ือวาเปนกอกน้ําที่มีความศักด์ิสิทธิ์ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความ
รํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวา หาก
ตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�าย แลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน 
 

   
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (6) 

หลัง รับประทานอาหาร นําท านเดินทางสู  เม ืองปามุคคาเล  Pamukkale 
(ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2.45 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางภาค
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี ปามุคคาเล เปนภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุย



 

 

ฝ�าย ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร ซึ่งเกิดจากปรากฏการณที่ตะกอนของหินปูนทํา
ปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเปนแอง และมีธารนํ้าแรใตดินไหลเออลนผุด
ขึ้นมาบนพื้นผิว รวมเปนแองนํ้าหินปูนที่ลดหลั่นกัน กวาง 300 เมตร ยาวกวา 3 
กิโลเมตร กอนไหลลงจากผาสูง 100 เมตร จากระดับน้ําทะเล  
นําทานชมนครโบราณเฮียราโพลิส(Hierapolis) “เฮียราโพลิส” หมายความวา 
เมืองแหงความศักดิ์สิทธิ์ เมืองนี้สันนิษฐานกันวามีอายุกวา 2,200 ป ถูกสรางขึ้น
ตั้งแตประมาณ 133 ปกอนคริสตกาล ในสมัยกษัตริยยูเมเนสที่ 2 แหงอาณาจักร
เพอรกามอน ที่นี่ตั้งอยูบนยอดเขาของปามุคคาเลมีพื้นที่ยาว 2,700 เมตร กวาง 
600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณทางเขาจะพบกับหลุมศพจํานวนมาก พื้นที่ตรงน้ี
เรียกวา เนโครโพลิส (Necropolis) เปนหลุมศพของผูมีอิทธิพลในสมัยโบราณ 
เมื่อเขาไปภายในจะมีซากโบราณของสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน 

  สระน้ําโบราณ มีน้ําใสสีฟ�าอมเขียวจนสามารถมองเห็นซากโบราณที่จมอยูใต
น้ํา 

  โรงละครขนาดใหญจุคนไดประมาณ 12,000 คน สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 
2ในอดีตใชเปนสถานที่จัดแขงขันและจัดงานเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
  พิพิธภัณฑเฮียราโพลิส (Hierapolis Mesuem) อาคารที่ใชเปนพิพิธภณัฑ

ในปจจุบัน เคยเปนโรงอาบน้ํากลางแจงซึ่งเปนโรงอาบน้ําที่ใหญที่สุดของเมือง 
ถูกใชเปนพิพิธภัณฑมาตั้งแตป ค.ศ.1984 ภายในพิพิธภัณฑนอกจากจะมี
ผลงานของเฮียราโพลิสแลวยังมีผลงานจากที่อื่นๆอีก ไมวาจะเปน เลาดิเซีย
(Laodiceia) ,โคลอสเซ(Colossae),ทริโพลิส(Tripolis),อัททูดา(Attuda) 
และเมืองอ่ืนอีกมากมาย  

 จากนั้นนําทานชม ปราสาทปุยฝ�ายCotton Castle โดยลักษณะที่โดดเดน เปน
เนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่สวนใหญเต็มไปดวยสวนประกอบของแคลเซี่ยม เกิด
จากน้ําพุรอนที่นําแคลเซ่ียมคารบอเนตมาตกตะกอน กอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสี
ขาวเปนช้ัน ๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทําใหเกิดเปนแกงหินสี
ขาวราวกับหิมะไหลหล่ันเปนทางน้ํายาว ที่มีความสวยงามมากๆ 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (7)  
ที่พัก  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรือเทียบเทา (เมืองปามุคคาเล) 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่  เมืองปามุคคาเล-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน-โรงงานทอพรม-โรงงาน

เซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ - ระบําหนาทอง 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) 
ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศ
สวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 
ระหวางทางแวะชม คาราวานสไลน (Caravanserai) ที่พักกองคาราวานในอดีต
ของสุลตานฮานี(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สราง
โดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื ่นจัดเปนครัว หองนํ ้า และ
หองนอน สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอสูเมืองคัปปาโดเกีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (9)  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไป
ทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมทีพั่ก (10)หลังรับประทาน
อาหารเย็น นําทานชมการแสดง“ระบําหนาทอง” (Belly dance) และการแสดง
พื้นเมืองตางๆของตรุกอัีนลือช่ือทีน่าต่ืนตาตืน่ใจ พรอมจิบไวนทองถิน่ แบบไมจํากดั 

ที่พัก           โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเทา (โรงแรมสไตลถํ้า ณ เมือง         
คัปปาโดเกีย) 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา  เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตดินชาดัค-พิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม -เมืองอังการา 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

 **สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะตอง
ออกจากโรงแรม 05.00 น.โดยประมาณ (ทั้งนี้เวลานัดหมายขึ้นอยูกับแตละ
ฤดูกาล) ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในชวงเชา พรอมบรรยากาศพระ
อาทิตยข้ึน ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ1ช่ัวโมง(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคา
ทัวร ราคาประมาณ 245Us ตอ1ทาน)** 
หลังรับประทานอาหารเชา นําทานชม เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชม
ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรย ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุม
พื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม 
ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบน
ดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า” และไดรับการแตงต้ังจาก องคการยูเนสโก
ใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี  
นําทานชม นครใตดินชาดัค(Underground City of Chadak) เกิดจากการขุด
เจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเคร่ือง



 

 

ทุกอยางทั้งหอง โถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ 
ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (12) 

 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
(Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 
ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมาก
เพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสต ปจจุบัน องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ีใหเปน
มรดกโลก จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอังการา(ANKARA) ซึ่งเปนเมืองหลวงที่
ตั้งอยูบริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากอิส
ตันบูล (ระยะทาง300 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ใหทุกทาน
พักผอนตามอัธยาศัย 

  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (13)  
ที่พัก โรงแรม THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองอังการา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก      เมืองอิสตันบูล –สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหราเซนตโซเฟย- อุโมงคเก็บน้ํา
เยเรบาตัน –– พระราชวังทอปกาป  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (14) 
หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง450 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ใหทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (15)หลังอาหารกลางวัน นําทาน
ชม สุเหราสีนํ ้าเงิน Blue Mosque ที ่มาของชื ่อสุเหราสีนํ ้าเงินเปนเพราะใช
กระเบื้องสีนํ้าเงินในการตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไม เชน ดอกกุหลาบ คาร
เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึง
เวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ ชม ฮิปโป
โดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ ่งเหลือแคสวน
ปลายที่ยาว 20 เมตร แตกระน้ันก็ยังสวยงาม  
จากนั้นนําทานชม สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of Hagia Sophia สถานที่ซึ่ง
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาว
มุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอยาง
วิจิตร 
คําแนะนําในการเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอด
รองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูปและ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูปนําทานสู อุโมงคเก็บ
นํ้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในป 
ค.ศ. 532 เพื่อเปนที่เก็บนํ้าสําหรับใชในพระราชวัง สํารองไวใชยามที่กรุงอิสตันบูล
ถูกขาศึกปดลอมเมือง  

 จากน้ันนําทานชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัยสุลตาน
เมหเมตที่ 2 และเปลี ่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวัง
ทอปกาป ซึ ่งหองที่โดงดังคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุลํ้าคา



 

 

มากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาป ดามประดบัมรกตใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต
เปนไฮไลทสําคัญ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น (16) หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสู
ที่พัก ณ เมืองอิสตันบลู ใหทุกทานพักผอนกันตามอัธยาศัย  

ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองอิสตันบลู) 
   
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด  เมืองอิสตันบูล-โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส-

ตลาดสไปซ มารเก็ต – สนามบินกรงุอิสตันบูล 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (17) 
 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ ่งประเทศตุรกี

เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิต
เสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภณัฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 หลังรับประทานอาหารเชา นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบ
ที่เชื ่อมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) 
ความยาวทั ้งสิ ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั ้งแต500เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่น่ี
นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งใน
การป�องกันประเทศตรุกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทาง
ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น 

 



 

 

บาย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (18) 
 จากน้ันนําทานสุ ตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทาน

สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอซึ่งมี
ใหเลือกซื้อมากมาย 
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี 

18.35 น. เดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  TURKISH 
AIRLINE เที่ยวบินที่ TK58 (บินตรง) 
 
 
 
 
 

   
 
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ  
07.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
               พรอมความประทับใจ 

 
**ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป ** เที่ยวบินที่ TK58 ปรับเวลาเดินทางเปน ออก

จากอิสตนับลูเวลา 17.55 และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.30** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 



 

 

**ราคาไมรวมคาทิปทานละ 70 USD** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน กรณี
ถ ือหนังส ือเดินทางต างประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการเร ียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
 

อัตราคาบริการรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
   ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศตุรกี กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เนื่องจากทางตุรกีไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศตุรกีไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป�าสัมภาระที่มน้ํีาหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, หัวหนาทัวร,คนขับรถ, 70 USD/ทาน/ทริป ทั้งนี้ทาสามารถให
มากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขัน้ตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทาง
ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงาน
ในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
  มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคา

ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 



 

 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
             เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม

สามารถยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้ง
กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง 
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอนัเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัท
ฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู 
และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของตุรก ีหรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปน
ดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 2ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศตุรกี สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระ
คาใชจายทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 


