
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ • ตุรก ี       (-/-/-)  

18.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

**พเีรียดตั้งแต่วนัที ่01 พ.ย.62 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขาไป ดงันี*้* 

19.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคปัปาโดเกยี• พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
นครใต้ดนิไคมัคล•ึชมโรงงานผลติพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจวิเวอร่ี  

 (-/กลางวนั/เย็น)  
 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี เตรียมตวัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อบินภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเที่ยวบินที่ TK2006 

07.50 น. เดินทางถึงเมอืงเนฟเซไฮร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

เดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดนิแดนม้าพนัธ์ุด”ี  ต ั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพื้นที่พิเศษเกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส

และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแล้ว) ท าให้ลาวาที่พ่นออกมา

และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้นกระแสน ้า ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัล้านปี จนเกิด

เป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  า่) ปล่อง กระโจม โดม และ

อีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี 

ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรก ีจากนั้น ชมพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถาน 

ที่ที่มีความงดงามและเตม็ไปด้วย

คุณค่าทางประวตัิศาสตร์ ได้รับ

ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก

ให้ เ ป็นมรดกโลกในปี  1984 

สร้างโดยชาวคริสต์ที่หลบหนี

การเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของ

ทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์

ไวม้ากกวา่ 30 แห่ง จนกลายเป็น

ศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวปี 



 
 

 

300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไวต้ ั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงาม

ตราตรึงใจแกผู่ม้าเยือน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นครใต้ดนิไคมคัล(ึUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกดิจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 

10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกยีในอดีต โดยทั้งจากชาว

อาหรับจากทางตะวนัออกที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการค้า และชาว

โรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการที่จะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดน

แถบน้ีดว้ย เมืองใตด้ินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตด้ินหลายชั้น แต่ว่าอากาศ

ในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส 

และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าให้อากาศถ่ายเท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

จากนั้น ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละท้องถิ่นจะมี

สินคา้ขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากที่สุดต้องเป็นของ

เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที่ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป 

ที่นิยมขายกนัอย่างแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ท ั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตดัเส้นใย

ออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอ

จากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลีชนิดที่มีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคชมโรงงานเซรามิคและ

โรงงานจวิเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น ชมการแสดงพืน้เมอืง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” 

Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่เกา่แกอ่ย่างหน่ึง 

เกดิขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบ 

อียิปต ์และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวตัิศาสตร์ 

เช่ือกนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ 

ไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั 

และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหนา้ 

ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะ 

ที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ที่พกั              พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 1 คนื ALFINA CAVE HOTELหรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดบัเดยีวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล     (เช้า/กลางวนั/เย็น)  

 

05.00 น. น าท่านเดนิทางไปสัมผัสบรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกยียามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่ว

เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะนัง่บอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ค่าบริการ

ท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหน้าทัวร์อีกทีในวันที่จะเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมอืงคอนย่าใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ระหวา่งทาง แวะ

ชม สถานคีาราวาน (Caravanserai) มกัจะเป็นส่ิงกอ่ 

สร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที่กอ่สร้างเป็นที่พกัเลก็ขา้ง

ทางที่นกัเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผ่อน ให้หาย

เหน่ือยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตั้งอยู่ไดจ้ากการ

คมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทาง

ของผูค้นในเครือข่ายของเส้นทางการคา้ (trade routes) เป็นที่รู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม  พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือส านกัลมวน กอ่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด

ดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ท าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง.  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั COLOSSAE THERMAL HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวที่ PAMUKKALAมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 
 

 

วนัทีส่ี่  ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลติเส้ือหนงั•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลคิ (เช้า/กลางวนั/เย็น)
  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรก ีต ั้งอยู่ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรก ีมีลกัษณะเป็นระเบียงน ้าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกดิขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน

อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิิตรของสถานที่แห่งน้ีเกดิขึ้นจากบ่อ

น ้าร้อนที่อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเมื่อน ้าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้า

กจ็ะค่อย ๆ กอ่ให้เกดิชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกดิเป็นผนงัสีขาวขึ้นนัน่เองด้วยความเช่ือว่า 

ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีต 

ชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน ้าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อนั

หมายถึงเมืองศกัดิ์ สิทธ์ิ และปามุคคาเล กไ็ดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเส้ือหนงัที่มีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเกต็และหนงั มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการ

คร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

จากนั้น ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดม้ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกวา่ 2,500 ปี เป็นที่อยู่อาศัยของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผงัเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นไดช่ื้อวา่เป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือ

สินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสูง

สองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าให้ข้าศึกบุกโจมตีได้

ยากมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั HALIC PARK DIKILI หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมอืง Ayvalikมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี
 

วนัทีห้่า ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กบัม้าโทรจนั •เมืองอสิตันบูล    (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ เมอืงชานกักาเล(Canakkale) เป็นเมืองที่ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคญัของตุรกี มีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ เดิมมีช่ือวา่ โบกาซ่ี (Bogazi)หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont)มีความยาว 65 กโิลเมตร ส่วน
ที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเกลิ
โบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเลเคยเป็นที่ต ั้งของเมือง
ทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก  าแพงเมืองที่เป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 

จากนั้น ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ
เมอร์’ (Homer) ไดม้ีการบนัทึกเร่ืองราวเกีย่วกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มีที่ต ั้งอยู่ในบริเวณ
จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทาง
การติดต่อทั้งทางบกและทางน ้าระหวา่งทวปีเอเชียและทวีปยุโรปได้’ ตามบนัทึกที่ว่าน้ีนั้นแรกเร่ิมเดิมที
เหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างกเ็ช่ือวา่กรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดม้ีอยู่จริงบนโลก
ใบน้ีไม่ หากแต่เมื่อราว 140 ปีที่แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่าน่ีคือซากของ 
‘กรุงทรอย’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


 
 

 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ท  าจากไม้ จากมหา

กาพยอ์ีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ที่มี

ป้อมปราการแขง็แรง หลงัจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้ลาก

ไปวางไวห้นา้ก  าแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้เข้าใจ

วา่เป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและ

ฉลองชยัชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยู่ในมา้ไม ้กไ็ต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่

ส าเร็จ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากร

มากที่สุดในประเทศตุรก ีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมือง

เดียวในโลก ที่ต ั้งอยู่ใน 2 ทวปี คือ ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมอืง ISTANBUL มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์• พระราชวงัโดลมาบาห์เช่• ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • ชอปป้ิง 

สไปซ์มาเกต็          (เช้า/กลางวนั/เย็น)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ชมสัญลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน ้าเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) 
เป็นสุเหร่าที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 

 

โซเฟียในสมยันั้น ซ่ึงวหิารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค
กลางสุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบื้องอซันิค บนก  าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ 
ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถ้ามองจากด้าน
นอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยิดจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งน้ีมี 
หอมินาเร็ตทั้ง 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวจิิตร มีพื้นที่ให้ละหมาดกวา้ง
ขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรับขบวนคาราวาน 
โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบนัเปิดให้เขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา

ยาวนานกวา่ 1,000 ปี นอกจากจะเกา่แกท่ี่สุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัที่ใหญ่
และเกา่แกท่ี่สุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนดบ์าซาร์มีร้านคา้มากกวา่ 4,000 ร้าน มีทางเขา้มากกว่า 21 
ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ที่ขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ เส้ือผ้า 
วตัถุโบราณ ทองค า และของที่ระลึก 



 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่

ไคล้ความเป็นยุโรปอย่างที่สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะที่

ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งด้วยแกว้เจียระไน ห้องโถง

ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เป็นช่องแคบที่ก ั้นระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีป
ยุโรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีป
เอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบั
ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอนใต้ที่เช่ือม
กบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทาง
ตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทาง
ตอนใต้เช่ือมระหว่างทะเลด ากบัทะเล
มาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 
30 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่ สุดกว้าง 
3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 700 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 
 

 

เมตร ความลึกระหวา่ง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที่มีประชากรหนาแน่นถึง
ราว 11 ลา้นคน 

จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ต  เป็นตลาดที่มีอายุ

เกา่แกย่าวนาน ถึง 350 กวา่ปีสินคา้ที่ขายอนัดบั

หน่ึง ไดแ้กเ่คร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ 

โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่

ละกระบะจะบรรจุเคร่ืองเทศกลิ่นต่างๆ เช่น

เคร่ืองเทศส าหรับหมักเน้ือ ต้มน ้ าซุป หรือ 

แม้แต่อบเ ชยห รือ ซี เ นมอนที่ ใช้ผสมก ับ

เคร่ืองดื่มนอกจากเคร่ืองเทศแล้วยงัมีสินค้า

ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้ง น ้าผึ้งแท ้น ้ามนัหอมระเหย ที่นกัท่องเที่ยวนิยมซ้ือติดไม้ติด

มือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกชิดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กชิตน้ต ารับแท้ๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมอืง ISTANBUL มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เกบ็น า้ใต้ดินเยเรบาตนั • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวงัทอปกาปึ 
สนามบนิอสิตันบูล      (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 
 

 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ต ั้งอยู่ที่นครอิสตนับูล ประเทศตุรก ีถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่ในรายการส่ิงมหศัจรรย์ของโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกอืบพนัปี จนกระทัง่อาสนวหิารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถใ์นระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบ
แซนไทน ์และเป็นโบสถห์ลงัที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกท าลายใน
ระหวา่งการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 
1453 หลงัจากที่จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน ์สุลต่านเมห์เหมด็ที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้
กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต 
แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากวา่ 500 ปี และเป็นต้นแบบของสุเหร่าออตโตมนัอีก
หลายแห่ง เช่นสุเหร่าสุลต่านอาเหมด็ (สุเหร่าสีน ้าเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลย์มานิเย และสุเหร่า
รืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟีอากถ็ูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑโ์ดยรัฐบาลตุรกจีนถึงปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน ( Basilica Cistern )

อุโมงค์เก ็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่ สุ ดในนครอิสตันบูล

สามารถเกบ็น ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึ้น

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 

8 เมตร ภายในอุโมงคม์ีเสากรีกต้นสูงใหญ่ต ั้งแต่ค  ้าเรียง

รายเป็นแถวถึง 336 ต้น ใช้เกบ็น ้าเอาไวอุ้ปโภคบริโภค



 
 

 

ภายในวงั โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่าเดียวเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่มี ช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง

ส าหรับแข่งกฬีาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ 

เสาโอเบลิสกแ์ห่งกษตัริย์เธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหลี่ยมฐานกวา้งแล้วค่อย ๆ 

เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 

เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกีย่วกนัไปมาไดร้ับการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่

ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือวา่ เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้น

ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน

เหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บ่าย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที่ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เมต็ผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น

สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรก ีซ่ึงคดัเลือกเดก็ ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอน

ให้เป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก ็

กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคกร่็วมกอ่การปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 

3' กต็ดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมากวา่ 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน

ประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช้  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เกบ็มหาสมบัติอนัล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 

96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน

ฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นที่ส าหรับแสดงทรัพยส์มบตัิอนัมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมยัต่างๆ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก, พระราชวงัชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมี



 
 

 

ขา้ราชบริพารท างานกนัอยู่ประมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพคลา้ยตวัเมืองที่ซับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอีกชั้นหน่ึง 

ตวัพระราชวงันั้นไดร้ับการตกแต่งอย่างวจิิตรในยุคที่จกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

วนัทีแ่ปด สนามบินอสิตันบูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
วนัเดนิทางไป วนัเดนิทางกลบั ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

09 ส.ค.62 16 ส.ค.62 35,900 35,900 34,900 5,500 

23 ส.ค.62 30 ส.ค.62 35,900 35,900 34,900 5,500 

12 ก.ย.62 19 ก.ย.62 35,900 35,900 34,900 5,500 

09 ต.ค.62 16 ต.ค.62 34,900 34,900 33,900 5,500 

14 พ.ย.62 21 พ.ย.62 35,900 35,900 34,900 5,500 

28 พ.ย.62 05 ธ.ค.62 35,900 35,900 34,900 5,500 

18 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 35,900 35,900 34,900 5,500 

** คณะเดินทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ IST-NAV อสิตันบูล-เนฟเซไฮ 
 ภาษีน า้มนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดนิทาง) 
 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดืม่บริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหวัหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนกังานขับรถ,หวัหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนยีม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดนิทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดนิทางหรือยกเลิกการ
เดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดนิทาง  



 
 

 

2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 
วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง21วัน)  
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทั้ งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงนิทั้งหมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 
4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณีที่ท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี  
 

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น  

กรณีเดนิทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเดีย่ว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนีั้น อาจจะมคีวามแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ชื่อและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
ตุรกเีท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 



 
 

 

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนงัสือเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถ
เปลีย่นชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดงักล่าว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  



 
 

 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


