
 

 

รหัสทัวร DKC2000425 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล 8 วัน 6 คืน (TK) 
มาไมจําลองเมืองทรอย | คัปปาโดเกีย | ปามุคคาเล | ปราสาทปุยฝ�าย | นครโบราณอะโคโปลิส 
นครโบราณเอเฟซุส | บานพระแมมารี | ฮิปโปโดม | พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม | อิสตันบูล 
บลูมอสก | สุเหลาเซนตโซเฟย | ลองเรือที่ชองแคบบอสฟอรัส | นั่งบอลลูนชมวิว | ตลาดสไปซ 

 

  



 

 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล 

2  อิสตันบูล - เมืองชานักกาเล - มาไมจําลองเมืองทรอย - เมืองไอวาลิก 

3  
เมืองเพอรกามุม - วิหารอะโคโปลิส - เมอืงคุชาดาสึ - บานพระแมมารี - เมือง
โบราณเอเฟซุส -  
โรงงานผลิตเส้ือหนัง - ปามุคคาเล 

4  เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองคอนยา - พพิิธภัณฑเมฟลานา 
- เมืองคัปปาโดเกีย 

5  ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย - นครใตดินคาดัค  - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
- โรงงานเซรามิคและรานจิวเวอรี่ - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ําเค็ม LAKE TUZ 

6  เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบารเช - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - ตลาดส
ไปซ  

7  สุเหราสีน้ําเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหราเซนตโซเฟย - ทาอากาศยานอิสตันบูล 

8  กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

12 - 19 Mar 2020  32,900 31,900 30,900 10,000 7,000 

23 - 30 May 2020 32,900 31,900 30,900 10,000 7,000 

06 - 13 Jun 2020  32,900 31,900 30,900 10,000 7,000 

20 - 27 Jun 2020  32,900 31,900 30,900 10,000 7,000 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล 

07.00  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 
เคานเตอร U ประตู 9 Turkish Airlines (TK)  
โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 

09.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินเตอรกิช
แอรไลน เที่ยวบินที่ TK059 

15.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล  ประเทศ
ตุรกี                          

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตุรกี พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลว   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 4 
ดาว 



 

 

วันที่ 2 อิสตันบูล - เมอืงชานักกาเล - มาไมจําลองเมืองทรอย - เมืองไอวาลิก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (2)          

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale) ปจจุบันเปนเมือง
ทองเที่ยวท่ีสําคัญของตุรกี มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซี่ 
(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) เปนเมืองศูนยกลางการคาและชุม
ทางการเดินรถ ทั้งยังเปนท่ีขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 
1 ชานัคคาเลเปนท่ีต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลีและยังเคยเปนที่ต้ังของเมืองทรอย ที่
ปรากฏในสงครามกรุงทรอย เมืองชานักกาเลต้ังอยูหางจากกรุงอิสตันบูล ดวยการ
เดินทางทางรถยนตประมาณ 4 ช่ัวโมง ปจจุบัน มีซากของกําแพงเมืองที่เปนหินหนา
ปรากฏอยู จึงเปนสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ 

จากน้ันเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) ที่มีชื่อเสียงมาแตในอดีต สรางขึ้นเม่ือ 
4,000 ปมาแลว ในอดีตผูคนสวนใหญคิดวาเปนนิยายที่แตงขึ้นและนํามาสรางเปน
ภาพยนตร แตในศตวรรษที่ 19 ไดมีการขุดคนและพบซากเมืองโบราณที่เปนเมือง
ทรอยในอดีตวามีอยูจริง ที่ตั้งอยูในบริเวณจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของชองแคบเฮล
เลสพอนด (Hellenpond) ทําใหนครแหงน้ีสามารถควบคุมเสนทางการติดตอทั้ง
ทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

ออกเดินทางสู เมืองไอวาลิค ระหวางทางนําทานแวะถายรูป มาไมจําลองเมือง
ทรอย (TROJAN HORSE) มาไมท่ีโดงดังสุดๆจากภาพยนตรเร่ือง Troy ที่ชาว
กรีกชุบายสงมาไมใหเมืองทรอย เพื่อเปนของกํานัลที่ชนะในสงคราม Trojan แต
ความจริงไดแอบบรรจุคนในมาไม เพื่อมาเปดประตูเมืองใหทหารเขาตีตัวเมืองทรอย
จนลมสลาย ดังน้ันมาไมจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของ
นักรบในสมัยโบราณ 



 

 

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GRAND MILAND HOTEL หรือระดับเทียบเทา 4 
ดาว 

วันที่ 3 
เมืองเพอรกามุม - วหิารอะโคโปลิส - เมอืงคุชาดาสึ - บานพระแมมารี - 
เมืองโบราณเอเฟซุส -  
โรงงานผลิตเส้ือหนัง - ปามุคคาเล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทุกทานออกเดินทางสู เมืองเพอรกามุม (PERGAMUM) ต้ังอยูในบริเวณอะนา
โตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปน
เมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวก เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ทองเท่ียวที่
สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งแปลวา นครบนที่สูง เปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ังถ่ินฐานใน
สมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปน
ศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อม
ปราการเหลานี้ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคุชาดาสึ (KUSADASI) เปน
ทาเรือธรรมชาติที่ใชมาตั้งแตกอนคริสตกาล ไดสรางสุเหราคาไลชิและโรงอาบนํ้า 
ตลอดจนกําแพงเมืองที่พักสําหรับกองคาราวาน เพื่อใหคูซาดาสึเปนเมืองทาที่เหมาะ
ในการทําการคาระหวางยุโรปและแอฟริกาใตและ คูซาดาสึเพ่ิงเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวเม่ือป ค.ศ. 1980 นําทานชม บานพระแมมารี (HOUSE OF 
VERGIN MARY) เช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ
ส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ต้ังอยูบนภูเขาสูง เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชน
จะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักคร้ัง มีลักษณะเปนบานชั้นเดียวภายในเปน
หองโถงกวาง ๆ ไมมีส่ิงตกแตงภายในมากนัก มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแทนบูชา 



 

 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

นําทานชม เมืองโบราณเอเฟซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณท่ีไดมีการบํารุงรักษา
ไวเปนอยางดีแหงหน่ึงของโลก เมืองเอเฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณที่ย่ิงใหญ 
สวยงามสมกับการเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอเฟซุส 
รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของชาวไอโอ
เนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล
แผนผังเมืองเอฟฟซุสน้ันไดช่ือวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และการคา โดย
ตัวเมืองตั้งอยูติดกับทะเลอีเจี้ยน เรือสินคาสามารถเทียบทาไดใกลประตูเมืองมาก 
และตัวเมืองเอฟฟซุสน้ันต้ังอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูงสองดานคือภูเขาคอเรส
ซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทําใหขาศึกบุกโจมตี
ไดยากมากหลังจากน้ันนําทุกทานเย่ียมชม โรงงานผลิตเครื่องหนัง ที่มีคุณภาพและ
ช่ือเสียงของตุรกี มีเส้ือผาแบบทันสมัย น้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใส
สบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึงตอครึ่ง เนื่องจากตุรกีเปน
ประเทศที่สงออกหนังวัตถุดิบใหกับแบรนดไฮเอนดทางฝم�งยุโรปอีกดวย จากนั้นออก
เดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) เปนที่ตั้งของนครโบราณเฮียราโปลิส 
และบอน้ําแรที่ประกอบดวยหินปูนและเกลือแร ไหลเปนน้ําตกจากที่สูง100 เมตรลง
สูพื้น สายน้ําที่ถูกอากาศเย็นตัวลงทําใหแคลเซียมตกตะกอน เกิดเปนอางแคลเซียม
ธรรมชาติ ขนาดมหึมา เรียกวา ปามุคคาเล ในยุคโรมัน สถานที่แหงน้ีเปนเมืองตาก
อากาศที่สวยงาม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NINOVA THERMAL HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
4 ดาว 

 
 



 

 

วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองคอนยา - พพิิธภัณฑเมฟ
ลานา - เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (8) 

นําทานชม นครโบราณเฮียราโปลิส (HIERAPOLIS) สันนิษฐานกันวามีอายุ
ประมาณ 2,200 ป มีความหมายวา เมืองแหงความศักด์ิสิทธ์ิ ภายในมีสถานที่
นาสนใจ คือ สระน้ําโบราณ,โรงละคร และพิพิธภัณฑเฮียราโปลิส จากน้ันนําทานชม 
ปราสาทปุยฝ�าย หนาผาสีขาวท่ีกวางใหญดานขางของอางน้ําเปนรูปรางคลาย
หอยแครง และน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะเหมือนสรางจากหิมะ เมฆ หรือ ปุยฝ�าย 
น้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตางๆอยาง
มหัศจรรย เม่ือน้ําแรมีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจะ
นิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต จากน้ันเดินทางสู เมือง
คอนยา ในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ อาณาจักรเซลจุก (Selcuk) อาณาจักรแหง
แรกของชาวเติรกบนผืนแผนดินตุรกี และยังเปนศูนยกลางทางศาสนาของนิกายเมฟ
ลาวี  ซึง่กอตั้งโดยนักกวีชาวอัฟกานิสสถาน และทําใหชาวคริสตจํานวนไมนอยเลย
หันมานับถือสาสนาอิสลาม ในแตละปจึงมีผูมาแสวงบุญที่น่ีเปนจํานวนมาก 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

นําทุกทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) อาคารหลัง
ใหญที่ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม ในอดีตเปนสถานท่ีสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และ
บรรดานักบวชในศาสนาจะใชเปนที่สวดมนตทําสมาธิดวยวิธีการอดอาหารเพ่ือ
ทรมานตัวเองแลวไปเดินหมุนวนเปนวงกลมพรอมกับการทําจิตใหสงบดวยการฟง
เสียงขลุยเรียกวิธีน้ีวา " Whirling Dervishes " ปจจุบันสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑ
เปนสุสานของเมฟลานา เจลาเลดดิน อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหง



 

 

สุลตานอาเลดิน เคยโคบาท และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และ
บุตร ของเมฟลานาดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

ชมการแสดงพ้ืนเมือง ระบําหนาทอง เปนการเตนรําที่เช่ือกันวาเกาแกมาก สืบสาว
ประวัติไดถึง 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทาเตนจะ
เปนแนวเดียวกัน คือ ใชมือแขนรายรําหนาทองจะ  ถูกเตนเปนลอนคลื่น สะโพก จะ
สายเคลื่อนไหว เส้ือผา ก็มีสไตลท่ีคลายกัน คือ เนนสะโพก ซึ่งอาจแตงดวย แถบผา
สี ลูกปด หรือเหรียญโลหะเย็บติดเปนแถว เวลาสายจะไดเกิดเสียงดังเขากับ
เสียงดนตรี 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมตกแตงสไตลถํ้า GOREME KAYA HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 5 
ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย - นครใตดินคาดัค  - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอ
เรเม - โรงงานเซรามิคและรานจิวเวอรี่ - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ําเค็ม 
LAKE TUZ 

05.00  ** OPTIONAL TOUR : ตองออกเดินทางจากโรงแรมประมาณ 05.00 น.** 

1. สําหรับทานที่สนใจสัมผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกียยามเชาโดยการขึ้นบอลลูน 
ใชเวลาบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (โดยคาบอลลูนไมไดรวมอยูในรายการ 
คาบริการโดยประมาณทานละ  230 - 250 USD) 
2. สําหรับทานที่อยากสัมผัสประสบการณใหมกับการน่ังรถ JEEP SAFARI เพื่อ
ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน อีกทั้งใหทานได
แวะถายภาพเก็บความประทับใจ ใชเวลาบนรถจิ๊บประมาณ 1 ช่ัวโมง (โดยคารถจิ๊บ
ไมไดรวมอยูในรายการ คาบริการโดยประมาณทานละ  100 - 150 USD) 

   



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (11)            

นําทานสู นครใตดินคาดัค ถือเปนเมืองใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลก เพราะที่
เมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร ภายในเมืองใตดินมีครบ
ทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอ
น้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน 

จากน้ันนําทุกทานเย่ียม ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม ศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ.9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสต ที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ
ขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผา
ลัทธิอ่ืน 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

จากน้ันชม โรงงานเซรามิคและรานจิวเวอร่ี อิสระเชิญทานเลือกชมสินคาตาม
อัธยาศัย หลังจากน้ันเดินทางสู เมืองอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกีเมืองที่
ใหญเปนอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยูบริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลียเปน
ศูนยกลางของทางหลวงและเสนทางรถไฟทําใหเปนศูนยกลางของการคาขาย นําทุก
ทานแวะถายรูปกับ ทะเลสาบน้ําเค็ม LAKE TUZ (TUZGOLU) ทะเลสาบน้ําเค็ม
ที่ใหญเปนอันดับสองของตุรกี เม่ือหนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเหลือแตเพียงเกลือ
กองเปนแผนหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเปนพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยัง
เคยเปนสถานที่ถายทําหนัง STAR WAR อีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (13) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE ANKARA HOTEL   
หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 

 



 

 

วันที่ 6 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบารเช - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - 
ตลาดสไปซ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (14)               

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล ใชเวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) 

   

จากน้ันนําทุกทานเย่ียมชม พระราชวังโดลมาบาหเช (DOLMABAHCE 
PALACE) สรางเสร็จในสมัยของสุลตานอับดุลเมจิตซึ่งทรงคลั่งไคลความเปนยุโรป
อยางที่สุดทรงมีพระประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีเปนที่ประทับแหงใหมแทน
พระราชวังทอปกาปกา เนนความหรูหราอลังการสะทอนความเปนสถาปตยกรรม
แบบยุโรปที่เดนชัด ดานหนาพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญสไตลบาร็อกตั้งตระหงาน
ขณะท่ีตัวพระราชวังน้ันงดงามดวยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบันไดยังตกแตง
ดวยแกวเจียระไน หองโถงใหญประดับดวยโคมระยาขนาดมหึมาหนักกวา 4.5 ตัน 
อลังการมาก 

นําทาน ลองเรือชองแคบบอสพอรัส (BOSPORUS STRAIT) เปนชองแคบท่ีกั้น
ระหวางตุรกีเธรซที่อยูในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เปนชอง
แคบหนึ่งของตุรกีคูกับชองแคบดารดะเนลสทางตอนใตที่เชื่อมกับทะเลอีเจียน ชอง
แคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและชองแคบดารดาเนลสทางตอนใตเช่ือมระหวาง 
ทะเลดํากับทะเลมารมะราซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลเมดิเตอรเรเนียนชองแคบบอส
ฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร สวนที่กวางท่ีสุดกวาง 3,700 เมตร สวนที่แคบที่สุด
กวาง 700 เมตร ความลึกระหวาง 36 ถึง 124 เมตร ฝم�งทะเลของชองแคบเปน
เมืองอิสตันบูลท่ีมีประชากรหนาแนนถึงราว 11 ลานคน 

พาทุกทานชอปปم�งที ่ตลาดสไปซ เปนตลาดที่มีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาป



 

 

สินคาที่ขายอันดับหน่ึง ไดแกเครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมี
กระบะไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นตางๆ เชนเครื่องเทศ
สําหรับหมักเน้ือ ตมน้ําซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับเครื่องด่ืม
นอกจากเคร่ืองเทศแลวยังมีสินคาประเภทถ่ัว ชาผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหง น้ําผึ้ง
แท น้ํามันหอมระเหย ที่นักทองเท่ียวนิยมซื้อติดไมติดมือไปเปนของฝาก รวมถึงเต
อกิชดีไลท ขนมหวานเตอรกิชตนตํารับแทๆ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (16) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 4 
ดาว 

วันที่ 7 สุเหราสีน้ําเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหราเซนตโซเฟย - ทาอากาศยานอิสตันบูล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม  (17)                                

นําชม สุเหราสีน้ําเงิน หรือ "บลูมอสก" (BLUE MOSQUE) สัญลักษณของเมือง
นครอิสตันบูล สถานที่ที่ไมควรพลาดเม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียก
อีกอยางหน่ึงวาสุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 เปนสุเหราที่มีแรงบันดาลใจมาจากการ
สรางท่ีตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟยในสมัยน้ัน 
สุเหราแหงน้ีประดับดวยกระเบ้ืองอัซนิค บนกําแพงช้ันในที่มีสีฟ�าสดใสลายดอกไม
ตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพื่อประชัน
ความงามกันคนละฝم�ง ถามองจากดานนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6 หอ 
ตกแตงดวยหนาตาง 260 บาน สลับดวยกระจกสีอันนาวิจิตร มีพื้นท่ีใหละหมาด
กวางขวาง มีขนาดใหญ ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่
พักสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 
ช่ัวโมง จากน้ันชม ฮิปโปโดม (HIPPODROME) ยานแหงน้ีแตเดิมเปนจุด
ศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา 
แตในปจจุบันเหลือเพียงรองรอยจากอดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน แตเดิม
เปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรูหลอมเอาบรอนซออกไปจนเหลือ
เพียงแคเสาปูนเทาน้ัน 



 

 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18) 

หลังจากน้ันนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย (ST. SOPHIA MUSEUM) หรือ 
โบสถฮาเจีย โซเฟย เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ซ่ึงปจจุบันเปนที่
ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสต พระเจา
จักรพรรด์ิคอนสแตนตินเปนผูสรางเม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 
ป เพ่ือเปนโบสถของศาสนาคริสต แตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวาย
หลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวางพวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลาม 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาอากาศยานอิสตันบูล 
17.55  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอรกิชแอรไลน เที่ยวบินที่ TK58   

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 

07.30  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรม
ในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบ
ไมมีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

อัตรานี้รวม   

ü คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป - กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 

ü คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

ü คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 

ü คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 

ü คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 

ü น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน เตอรกิชแอรไลน ทานละ 20 กก.โหลดไดทานละ 1 ใบ ถือ
ขึ้นเครื่อง 7 กก. 

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ 

ü คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

ü คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 



 

 

ü คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตรานี้ไมรวม 

Ä   คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,500 บาท/ทานหรือ 75USD/ทาน ตลอดการ
เดินทาง (โปรดชําระที่สนามบิน) 

Ä    คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

Ä    คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยข้ึนอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการ
บริการ 

Ä    คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

Ä    คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

Ä    คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เปนตน 

Ä    คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็ม
รูปแบบ)   

Ä    คาทิปอื่นๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

Ä    คาวีซาสําหรบัพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 

                1) พาสปอรต                                       2) ใบประจําตัวคนตางดาว 

                3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู                            4) สําเนาทะเบียนบาน 

                5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 



 

 

                6) รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-
ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

Ä    คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

Ä    คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยท่ีตองการอยูเกิน 30 วัน 

Ä    คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ (พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 

การจองและชําระเงิน 

                ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ทานไดทําการจอง
ทัวร มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วันกอนการ
เดินทาง มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 15,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน 
60 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 - 30 วัน หักคามัดจํา 25,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและป
ใหมเปน 30 - 44 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 24 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเปนสงกรานต
และปใหม 1 - 35 วัน) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวม
เดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

 

 



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ที่ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคานํ้ามันเพิ่มหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.   เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในขอตกลงเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 

5.   ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินและภาษี
น้ํามันปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเครื่องบินและภาษีน้ํามัน
ตามสถานการณดังกลาว  

 


