
 

                              

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรก ี(กรุงอสิตันบูล) 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK69 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง สนามบินอสิตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกบัม้าไม้ฮอลวูิด  
                              ชมเมืองโบราณทรอย         (เช้า/กลางวัน/เย็น)  
05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรก ี

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นท่ีตุรกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิส

ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใช้เวลาเดินทาง 5 
ช่ัวโมง***เป็นเมืองท่ีปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของตุรกี มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ มี
ความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 
กิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศ
นั่งเรือเฟอร์ร่ีข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี กั้นระหว่าง
คาบสมุทรกัลลิโพลีของตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีป
ยโุรปกบัตุรกีส่วนท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรากบัทะเลอีเจียน 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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
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


 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นมา้ขนาดใหญ่ท่ีท าจากไม ้จากมหากาพย์

อีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ท่ีมีป้อม

ปราการแข็งแรง หลงัจากท่ีรบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้ลากไปวาง

ไวห้น้าก าแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็น

บรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลองชยั

ชนะ เม่ือตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นท่ีส าเร็จ 

 
จากนั้น เข้าชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ

เมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณจุด 
ยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทางการ 
ติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้’ ตามบนัทึกท่ีว่าน้ีนั้นแรกเร่ิมเดิมทีเหล่า
นกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้อยู่จริงบนโลกใบน้ีไม่ 
หากแต่เม่ือราว 140 ปีท่ีแลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัวา่น่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดินทางสู่เมืองไอวาลิค***ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง*** 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั HALIC PARK DIKILI HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาวตุรก ีท่ีเมืองไอวาลคิ 
 **โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะ

เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั** 

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


 

วันท่ีสาม เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลติเส้ือหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • ปามุคคาเล 

                        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนัง  ท่ีมีคุณภาพและ

ช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี 

แบบทันสมัย มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา 

สวมใ ส่สบายขึ้ น  ร าค าถู กกว่ า ในยุ โ รปห รือ

สหรัฐอเมริกาคร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและ

ส่งออกไปขายทัว่โลก 

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีไดมี้การบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก เมือง

เอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณท่ียิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณเมือง

โบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวไอโอเนียน 

(Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อวา่

เป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าได้

ใกลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส 

(Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

 



 

 
น าท่านเยี่ยมชมบ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary)เช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่

และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้นไป

นมสัการใหไ้ดส้ักคร้ัง 

  
จากนั้น      น าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวท่ีเมือง PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

**โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั** 



 

วันท่ีส่ี ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น ชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต 

มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อน ้ าร้อน

ท่ีอุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ 

ก่อใหเ้กิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวขึ้นนัน่เองดว้ยความเช่ือวา่ ปามุคคาเล เป็น

เหมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัได้

เขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ 

และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

 
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  เดินทางสู่เมืองคอนย่า***ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง***เมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาอิสลามเป็น

เมืองตน้ก าเนิดศาสนาอิสลาม อีกลทัธิหน่ึงเรียกวา่ลทัธิ Mevlevi หรือ ลทัธิลมหวน การปฏิบติัยอมรับนบัถือ

เหมือนอิสลามทุกประการ ผูท่ี้ก่อตั้งลทัธิลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจลาอดัดิน รูม่ี 



 

ประมาณ ศตวรรษท่ี ๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ร ่าลือวา่เป็นผูว้ิเศษ ก าเนิดในอฟักานิสถานสุลต่านแห่งอาณาจกัร์ เซล

จุค เชิญท่านมาในดินแดนแห่งน้ีพิธีท่ีแตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ไปคือพิธี Sema Dance เป็นการเตน้ร าแบบ

ใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั OZKAYMAK KONYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองคอนย่ามาตรฐานระดับดาวตุรก ี

**โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั** 
 

วันท่ีห้า คัปปาโดเกยี • สถานีคาราวาน • พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลติพรมทอ
มือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี • ชมการแสดงระบ าหน้าท้อง   (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ

ภูเขาไฟ ฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท าให้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้

ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด 

และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดั

รูปทรง จนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกันว่า “ปล่อง

ไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศ

ให้พื้นท่ีมหัศจรรย์แห่งน้ี เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

ระหว่างทาง แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มักจะ

เ ป็นส่ิง ก่อสร้าง ท่ี มี อิทธิพลจากเปอร์ เ ชีย ท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีพักเล็กข้างทางท่ีนัก เ ดินทาง

สามารถใชส้ าหรับการพกัผ่อนใหห้ายเหน่ือยจาก

การเดินทางสถานีคาราวานตั้งอยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้การติดต่อส่ือสารและการเดินทางของผูค้นใน

เครือข่ายของเส้นทางการคา้ (traderoutes)ท่ีครอบคลุมเอเชีย แอฟริกาเหนือ และ ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และชิม TURKISH ICE CREAM MADO 

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%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


 

 
จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็มไปดว้ย

คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาว
คริสต์ท่ีหลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้างโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 แห่ง จน
กลายเป็นศูนยก์ลางส านกัสงฆเ์ม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าท่ีถูก
วาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

    

จากนั้น  นครใต้ดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ี
หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกท่ี
ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผล
เดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีดว้ย เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบ
เคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน 
ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศ
เยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส 



 

ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาว
ตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีคุณภาพดี 
ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป 
ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่
ละทอ้งถ่ินจะมีสินคา้ขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ 
พรมท่ีมีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มีช่ือเสียง
มากท่ีสุดตอ้งเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 
2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบท่ีใช้ทอ
คือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ท่ีนิยมขายกนัอยา่ง 
แพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผูกปมแลว้จะตดัเส้นใยออก จะเหลือเพียงดา้น
เดียวท่ีมีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามท่ีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม 
ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระ
เชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้า

ท้อง” Belly Danceเป็นการเต้นร าท่ีเก่าแก่

อย่างหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6000 ปีใน

ดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนคือ

คนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ าหน้าทอ้งให้

มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาว

ยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มีการ

พฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 



 

**ท่านจะได้รับประทานเคร่ืองด่ืมท้องถิ่นไม่อั้น*** 

 ท่ีพกั                พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาว
ตุรกี  **โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าาเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้
พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั** 

 ** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วันท่ีหก คัปปาโดเกยี • องัการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน ้าเค็ม • อสิตันบูล    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตร์

วา่ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการา

ตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห่่างจากนครอิสตนับูลทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วน

ราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

 ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน ้าเค็ม Lake TuzTuzGolu)

ทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกี 

เม่ือหน้าร้อนมาถึงน ้ าจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียง

เกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติ เมตร 

มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยงัเคย

เป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงั Star War อีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่

บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้ งอยู่ใน 2 ทวีป 

คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ท่ีเมือง ISTANBULมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

**โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั** 

วันท่ีเจ็ด บลูมอสก์ • อุโมงค์เกบ็น ้าใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังทอปกาปึ 
  ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเกต็ • สนามบินอสิตันบูล      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน ้าเงินสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือ
เดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่า
ท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนตโ์ซเฟียในสมยั
นั้น ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ี
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ  

 
 
 

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


 

โดยหันหนา้เขา้วิหารเซนต์โซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหารจะมองเห็นหอ
สวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่ง
ด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสีอันน่าวิจิตร มีพื้นท่ีให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายใน
ประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้
ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

   
 

ชมอุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล 

สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร 

ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บน ้ าเอาไวอุ้ปโภค

บริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอยา่งเดียวเท่านั้น 



 

 
จากนั้น ชม จัตุ รัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับ
แข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ เสาโอเบ
ลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไป
เป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ท่ี
แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ใน
อิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิม
เป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

  
น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ ์ตั้งอยู่ท่ีนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่
ในรายการส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพนัปี 
จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ใน
ระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัท่ีสามถูกสร้าง
ขึ้นในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถส์องหลงัแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลางของนิกาย
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากท่ีจกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซน
ไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก 
และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม  

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 
สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น
สถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้
เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็
กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' ก็
ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารในประเทศ
เสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยโุรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ท่ีใช้เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก 

มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน 



 

  
จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเกต็ เป็นตลาดท่ีมีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กวา่ปีสินคา้ท่ีขายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่เคร่ืองเทศ 

ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจุเคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ 

เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนท่ีใช้ผสมกับเคร่ืองด่ืมนอกจาก

เคร่ืองเทศแล้วย ังมีสินค้าประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งน ้ า ผ้ึงแท้ น ้ ามันหอมระเหย ท่ี

นกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ต ารับแท้ๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ท่ีเมือง ISTANBULมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

**โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั** 

วันท่ีแปด ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • สวนอเิมอร์แกนด์ • จตุรัสทักซิม • สนามบินอสิตันบูล     (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น า ท่ า น  ล่ อ ง เ รื อ ช่ อ ง แคบบอสพอ รั ส 
(Bosporus Strait) เ ป็ น ช่ อ ง แ ค บ ท่ี กั้ น
ระหว่างตุร กี เธรซ ท่ีอยู่ ในทวีปยุโรปกับ
คาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย  ช่องแคบ
บอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้ง
ท่ีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 
700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร 
ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตันบูลท่ีมี
ประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 
น าท่านเดินทางสู่ สวนอิเมอร์แกนด์ (Emirgan Park) สวนดอกไม้ทิวลิปขนาดใหญ่ในนครอิสตนับูล ทิวลิ

ปเป็นดอกไมป้ระจ าชาติของตุรกี มีช่ือเรียกในภาษาตุรกีวา่ Lale ซ่ึงถา้อ่านกลบักนั เป็น elal จะออกเสียงวา่ อลั 

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%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%8B
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%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


 

เลาะห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอศัจรรยม์าก ดอกทิวลิป มีต้นก าเนิดท่ีประเทศตุรกี เป็นดอกไมป่้า ท่ีขึ้นเองในธรรมชาติ 

สมยัโบราณเจา้หนา้ท่ีตุรกีไดน้ าดอกทิวลิป มามอบใหก้บัทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยงัประเทศออสเตรีย แต่มีคน

สวนชาวฮอลแลนด์น ากลบัมาปลูก และเพาะพนัธุ์ และผสมพนัธุ์ใหม่จนเกิดเป็นหลากหลายสี และหลายพนัธุ์ 

การผสมพนัธุ์ ดอกไมท่ี้ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้น จึงขดัต่อหลกัศาสนา และถูกห้าม จึงท าให้หัวทิวลิปนั้นมี

ราคาแพง คนรวยในสังคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซ้ือมาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในองักฤษ จากนั้น

การเพาะพนัธุ์ทิวลิป ได้รับการยอมรับและรัฐบาลสนับสนุน และเป็นสินคา้ส่งออกทีส าคญัอย่างหน่ึงของ 

เนเธอร์แลนด ์ 

***ท้ังนีค้วามสมบูรณ์ของดอกทิวลปิในแต่ละปีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยให้ท่านได้ชมความสวยงามของต้น

ก าเนิดดอกทิวลปิได้ในเดือนเมษายนของทุกปีท่ีประเทศตุรกน่ัีนเอง *** 
 

 
 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

เดินทางสู่ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) เป็น

สถานท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียงและถือ

เป็นหัวใจของอิสตนับูลสมยัใหม่ โดยค า

ว่า Taksim หมายถึง “การแบ่งแยก” หรือ 

“การกระจาย” ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัชสมัย

ของ Sultan Mahmud I สถานท่ีแห่งน้ีเคย

เป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้ าหินยุคออตโตมัน

และเป็นจุดท่ีสายน ้ าหลักจากทางตอน

เหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของเมือง นอกจากน้ีค าว่า “Taksim” ยงัหมายถึงรูปแบบ

ดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิกของตุรกีอีกดว้ย ในส่วนน้ีมีสินคา้ของฝากของท่ีระลึก และสินคา้แบรนด์เนม

มากมายให้ท่านได้เลือซ้ือ ในย่านน้ีเป็นย่านเมืองเก่ามีรถรางแบบโบราณให้ท่านได้ลองโดยสาร หรือมี

ร้านอาหาร ร้านกาแฟใหท้่านไดพ้กัและชมวิถีชีวิตกบับรรยากาศของเมือง 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

17.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK 58  

วันท่ีเก้า กรุงเทพฯ 

07.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

.................................................................... 
หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ 
สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณี

ที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 

**ท้ังนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์...ตุรก ีบินตรงสู่อสิตันบูล 9 วัน 6 คืน (TK) เทศกาลดอกทิวลปิ 2020 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

06 เมษายน 63 14 เมษายน 63 36,900 36,500 35,900 6,000 

07 เมษายน 63 15 เมษายน 63 37,900 36,500 36,900 6,000 

** คณะเดินทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK) ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90 USD/ท่าน 

 



 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 
วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี 
เจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

โรงแรมที่พกั 
❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือ

และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศตุรกี
เท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 



 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้  
       ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้อง  
       ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  
➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน 
       สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ  
       ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง 
      รายละเอยีดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


