
 

 

รหัสทัวร BID1901329 
ทัวรตุรกี มหศัจรรย...ตุรกี บินตรงสูอิสตันบูล 8 วัน 5 คืน (TK) 
น่ังเรือขามชองแคบดารดะเนลส   ถายรูปกับมาไมฮอลิวดู   บานพระแมมารี 
เมืองโบราณเอฟฟซุส   ปามมุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย   คอนยา 
ชมการแสดงระบําหนาทอง   อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน 
ฮิปโปโดรม   ฮายาโซฟอา   พระราชวังทอปกาป ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก 

 
 



 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสูประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) 

19.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน 
เคานเตอร U ประตู 9 
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเท่ียวบินที่ TK65 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินอิสตนับูล • ชานัคคาเล • นั่งเรือขามชองแคบดารดะเนลส • 

ถายรูปกับมาไมฮอลิวูด • ชมเมืองโบราณทรอย      
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
04.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแหงใหมของ ประเทศตุรกี 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถิ่นที่ตุรกีชากวาประเทศ
ไทย 4 ช่ัวโมง) 

 เมืองอิสตันบูลเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชอง
แคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสtตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้ง
อยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�ง
อานาโตเลีย) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง***เปนเมืองที่

ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของตุรกี มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มี
ความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร ระหวางทางใหทาน
ไดสัมผัสบรรยากาศนั่งเรือเฟอรรี่ข าม ชองแคบดารดะเนลส ตั ้งอยู ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี กั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลีของตุรกีสวน



 

 

ที่อยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมารมะรากับทะเล
อีเจียน 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse)เปนมา

ขนาดใหญที่ทําจากไม จากมหากาพยอีเลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย มาไมน้ี
เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมืองทรอย ที่มีป�อมปราการ
แข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมน้ี
ขึ้นมา แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลา
ถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสราง
ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัย
ชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมือง
ทรอยไดเปนที่สําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เขาชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเรื่อง 

‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามวา ‘โฮเมอร’ (Homer) ไดมีการบันทึกเรื ่องราว
เกี ่ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว า ‘กรุงทรอย มีที ่ตั ้งอยู ในบริเวณจุด
ยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทําใหนครแหง
น้ีสามารถควบคุมเสนทางการติดตอท้ังทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและ
ทวีปยุโรปได’ ตามบันทึกที่วานี้น้ันแรกเริ่มเดิมทีเหลานักปราชญและผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหลายตางก็เชื่อวากรุงทรอยเปนแคเมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบน้ี



 

 

ไม หากแตเมื่อราว 140 ปที่แลว มีผูคนพบซากของเมืองโบราณแหงหน่ึง ซึ่งเช่ือ
กันวาน่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดินทางสูเมืองไอวาลิค***ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง*** 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาว

ตุรกี ที่เมืองไอวาลิค 
วันที่สาม เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟซุส  •  
 บานพระแมมาร ี• คุชาดาสึ 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
   เดินทางสู เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหน่ึง
ของตุรกี  

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ต

และหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใส
สบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเปน
ผูผลิตและสงออกไปขายท่ัวโลก 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมีการบํารุงรักษาไว
เปนอยางดีแหงหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ 
สวยงามสมกับการเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟ
ฟซุส รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของ
ชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 
กอนคริสตกาลแผนผังเมืองเอฟฟซุสน้ันไดชื่อวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร 
และการคา โดยตัวเมืองตั้งอยูติดกับทะเลอีเจี้ยน เรือสินคาสามารถเทียบทาได
ใกลประตเูมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟซุสน้ันตั้งอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูง
สองดาน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount 
Pion) จึงทําใหขาศึกบุกโจมตีไดยากมาก 



 

 

นําทานเยี่ยมชมบานพระแมมารี (House of Vergin Mary)เชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ตั้งอยูบนภูเขาสูง
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสัก
ครั้ง 



 

 

 
 

จากน้ัน    นําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NINOVA THERMAL HOTELหร ื อ เท ี ยบ เท  า ระดั บ  4 ดาวท ี่ เ ม ื อ ง 

PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี
***โรงแรมมีนํ้าแรใหทานไดแชกรุณาเตรียมชุดวายน้ํากอนลงสระดวยคะ*** 

วันที่สี่ คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ�าย • คอนยา 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน ชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี 

ตั้งอยูในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปน
ระเบียงนํ้าพุเกลือรอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความ



 

 

ยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่
แหงนี้เกิดขึ้นจากบอนํ้ารอนที่อุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซึ่ง
เมื่อนํ้าพุรอนระเหยขึ้นมาเปนเวลาเนิ่นนาน ไอนํ้าก็จะคอย ๆ กอใหเกิดชั้นของ
แคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอจนเกิดเปนผนังสีขาวขึ้นนั่นเองดวยความเชื่อวา 
ปามุคคาเล เปนเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการ
อาการตาง ๆ ทําใหในอดีตชนเผากรีก-โรมันไดเขามาสรางเมืองอยูบนบอนํ้าพุ
รอนแหงนี้ และขนานนามเมืองนั้นวา ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ 
และปามุคคาเล ก็ไดถูกใชเปนสปาบําบัดโรคมานานกวาพันป 

เที่ยง       ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  เดินทางสูเมืองคอนยา***ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง***เมืองน้ีเปน

เมืองสําคัญทางศาสนาอิสลามเปนเมืองตนกําเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหน่ึง
เรียกวาลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือน



 

 

อิสลามทุกประการ ผูท่ีกอตั้งลัทธิลมหวล คือทาน MevlanaCelaledin Rumi 
- เมฟลานา เจลาอัดดิน รมูี่ ประมาณ ศตวรรษที่ ๑๑ทานเปนปราชญ รํ่าลือวา
เปนผูวิเศษ กําเนิดในอัฟกานิสถานสุลตานแหงอาณาจักร เซลจุค เชิญทานมาใน
ดินแดนแหงน้ีพิธีที่แตกตางออกไปจากอิสลามทั่วไปคือพิธี Sema Dance เปน
การเตนรําแบบใสชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพ่ือเขาถึงพระเจา 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก OZKAYMAK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมืองคอนยามาตรฐาน

ระดับดาวตุรก ี
วันที่หา คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม •  
 นครใตดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ•  
 โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบําหนาทอง 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เปนชื่อ

เกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา“ดินแดนมาพันธุดี”  ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี
เปนพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน 
เมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว (ปจจุบันภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแลว) ทําใหลาวาที่พน
ออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้น
ใหมขึ้นมา   จากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกดัเซาะ
กรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื ่อยๆนับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(ควํ่า) ปลอง กระโจม 
โดม และอีกสารพัดรูปทรง จนผูคนในพื้นท่ีเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ที่
ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 



 

 

 
ระหวางทาง แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มักจะเปนสิ่งกอสรางที่มีอิทธิพล

จากเปอรเชียที่กอสรางเปนที่พักเล็กขางทางที่นักเดินทางสามารถใชสําหรับการ
พักผอนใหหายเหนื่อยจากการเดินทางสถานีคาราวานตั้งอยูไดจากการคมนาคม
ทางการคาการติดตอสื่อสารและการเดินทางของผูคนในเครือขายของเสนทาง
การคา (traderoutes)ที่ครอบคลุมเอเชีย แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออก
เฉียงใต  

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เปน
สถานที่ที ่มีความงดงามและเต็มไปดวยคุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1984 สรางโดยชาวคริสตที่
หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 
30 แหง จนกลายเปนศูนยกลางสํานักสงฆเมื่อราวป 300-1200 ภายในมี



 

 

ภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถํ้าที่ถูกวาดไวตั้งแตศตวรรษที่ 9 ชาง
งดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

จากน้ัน นครใตดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม 
ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ตองการ
เขามายึดครองดินแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทาง
ตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบนี้ดวย เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง 
หองนอน หองนํ้า หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน 
ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดินหลายชั้น แตวาอากาศในน้ัน
ถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
17-18 องศาเซลเซียส 
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื้อไดทั่วไป ลวดลายแตกตาง
กันออกไปตามแหลงที่ผลิต แตละทองถิ่นจะมีสินคาขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ 
พรมที่มีราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มีชื่อเสียงมากที่สุดตองเปนของเมืองเฮเรเค 
(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบที่ใชทอคือ ฮาลี 
(Hali) เปนพรมทั่วไป ที่นิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจากวัสดุ ทั้งขนสัตว 
ฝ�าย ไหม ระหวางการทอเมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก จะเหลือเพียงดาน



 

 

เดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เปนลวดลายตามที่ตองการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) 
ทอจากขนสัตว ฝ�าย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดที่มีชื่อเสียงจะมาจากเมือง
เฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญทานเลือกชม
สินคาตามอัธยาศัย 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชมการแสดงพื้นเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Danceเปนการ

เตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปในดินแดนแถบอียิปต 
และเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุม
สําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาว
ยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน 
สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน***ทานจะไดรับประทาน
เคร่ืองดื่มทองถิ่นไมอั้น*** 

 ที่พัก                พักโรงแรมตกแต งสไตล ถ ํ ้ า  1  ค ืน  AFINA CAVE HOTEL หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรก ี
** ในกรณีโรงแรมสไตลถํ ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ใชโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกันแทน** 
 



 

 

 
 

วันที่หก คัปปาโดเกีย • อังการา • ถายรูปทะเลสาบนํ้าเค็ม •อิสตันบูล 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

ออกเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara)ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีใน
ปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาต้ังอยูใน
เขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู
หางจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ 
กิโลเมตร กรุงอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในตรุก ี

ระหวางทาง แวะถายรูป ทะเลสาบนํ้าเค็ม Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญ
เปนอันดับสองของตุรก ีเมื่อหนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเหลือแตเพียงเกลือ
กองเปนแผนหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเปนพื้นสีขาวสุดลูกหูลูกตา และ
ยังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง Star War อีกดวย 

 
เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มีประชากร
มากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูล
เปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลีย) 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมือง ISTANBUL

มาตรฐานระดับดาวตุรก ี
วันที่เจ็ด บลูมอสก • อุโมงคเก็บนํ้าใตดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟอา• 

พระราชวังทอปกาป • ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล   
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก” (Blue Mosque)สุเหราสี

นํ้าเงินสถานที่ที่ไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีก
อยางหนึ่งวาสุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราที่มีแรง
บันดาลใจมาจากการสรางที่ตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวา
วิหารเซนตโซเฟยในสมัยน้ัน ซึ่งวิหารเซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 
7 ของสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลาง สุเหราแหงนี้ประดับดวยกระเบื้องอัซ
นิค บนกําแพงชั้นในที่มีสีฟ�าสดใสลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น 
ฯลฯ โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพื่อประชันความงามกันคนละฝم�ง ถามอง
จากดานนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนต
เพียง 1 หรือ 2 หอ แตมัสยิดแหงนี้มี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแตงดวยหนาตาง 
260 บาน สลับดวยกระจกสีอันนาวิจิตร มีพื้นที่ใหละหมาดกวางขวาง มีขนาด
ใหญ ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักสําหรับขบวน
คาราวาน โรงครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 ชั่วโมง  



 

 

 
ชมอุโมงคเก็บนํ้าใตดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เปนอุโมงคเก็บนํ้าที่มี
ขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ้าไดมากถึง 88,000 ลูกบาศก
เมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 
เมตร ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญตั้งแตคํ้าเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน 
ใชเก็บนํ้าเอาไวอุปโภคบริโภคภายในวัง โดยลําเลียงนํ้ามาจากทะเลดํา ปจจุบัน
ไมไดใชงานเเลว เปนเพียงท่ีทองเที่ยวอยางเดียวเทาน้ัน 
 

 
จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่มีชื่อเรียกมา

แตโบราณวา ฮิปโปโดรม (Hippodrome)ซึ ่งย านแหงนี ้แต เดิมเป นจุด



 

 

ศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถ
มา แตในปจจุบันเหลือเพียงรองรอยจากอดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน 
คือ เสาโอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสา
ทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณ
ตนที ่ 2 เรียกกันทั ่วไปวา เสางู (Bronze Serpentine Column) เปนเสา
บรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาไดรับการยอมรับวาเปน
เสาแบบกรีกที่เกาแกที่สุดที่มีเหลืออยูในอิสตันบูล และเสาตนที่ 3 มีชื่อวา เสา
คอนสแตนติน (Column of Constantine) สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 แตเดิม
เปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรหลอมเอาบรอนซออกไปจน
เหลือเพียงแคเสาปูนเทาน้ัน 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา ตอมาถูก

เปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ตั้งอยูที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือ
เปนสิ ่งกอสรางที ่ยิ ่งใหญที ่ส ุดแหงหนึ ่งและมักถูกจัดใหอยู ในรายการสิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลางฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถที่ใหญที่สุดในโลกมา
นานเกือบพันป จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520สิ่งกอสรางที่
ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางใหเปนโบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดย
จักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบแซนไทน และเปนโบสถหลังที่สามถูกสราง
ขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถสองหลังแรกถูกทําลายในระหวางการจลาจล) 
โบสถนี้เปนศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซเปนเวลาเกือบ 1,000 ป
ในป 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดไิบแซนไทน สุลตานเมห
เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง แทนบูชา รูปปم�น
ตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม  



 

 

 
บาย ชมพระราชวังทอปกาป(Topkapi Palace)อันเปนพระราชวังที่ประทับของ

สุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET 
THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปเคยเปนสถานที่ฝกขุนนาง
ทหารรับใชของสุลตานชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)
มาสอนใหเปนเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อขุนทหารเหลานี้ออกมา
รับราชการเปนใหญเปนโตในวังก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็รวมกอ
การปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซํ้า ในที่สุดสุลตาน 'มาหมุทที่ 3' ก็ตัดสินใจยุบ
ระบบขุนนางทหารรับใชซึ่งยืนยงมากวา 350 ปน้ีลง และปฏิรูประบบการจัดการ
ทหารในประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ปจจุบัน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติ



 

 

อันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน 

จากน้ัน ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต เปนตลาดที่มีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาปสินคา
ที่ขายอันดับหนึ่ง ไดแกเครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมี
กระบะไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นตางๆ เชนเครื่องเทศ
สําหรับหมักเน้ือ ตมน้ําซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับเครื่องดื่ม
นอกจากเครื่องเทศแลวยังมีสินคาประเภทถั่ว ชาผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหง
นํ้าผึ้งแท นํ้ามันหอมระเหย ที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อติดไมติดมือไปเปนของฝาก 
รวมถึงเตอกิชดีไลท ขนมหวานเตอรกิชตนตํารับแทๆ 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล 
วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลน
เท่ียวบินที ่TK 68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
***หมายเหตุ*** 

ไฟทบินขาไป TK 65 ตั้งแตเดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63  
จะบินเวลาเร็วขึ้นเปน 22.35 น. – 05.45 น.  

.................................................................. 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
มหัศจรรย...ตุรกี บินตรงสูอิสตันบูล 8 วนั 5 คนื (TK) 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 
18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 
17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 35 27,900 27,900 26,900 5,500 
07 ก.พ.63 14 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
19 ก.พ.63 26 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
04 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 35 28,900 28,900 27,900 5,500 
01 เม.ย. 63 08 เม.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
06 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 35 31,900 31,900 30,900 5,500 
27 พ.ค. 63 03 มิ.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 
17 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 

** คณะเดินทางจํานวน 35 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน

Tukish Airlines(TK) ตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�า

ถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอ

ทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การ

ประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเข าเม ืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั ้งท ี่ เม ืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
80 USD/ทาน 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบรษิัทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 
4,000 บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วนักอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
 
 
 



 

 

3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน  
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี
เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 
Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพัก
แบบเดี่ยว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐาน
ระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการ
รับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทานั้น ไม
สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํา้มันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดนิทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําให ทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตอง ทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 

หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


