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วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK65 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานอสิตันบูล • พระราชวงัทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน า้ใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด •

บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล สนมบินแห่งใหม่ ณ ประเทศตุรก ี

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้

อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) อนัเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานานกวา่ 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น

สถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอน

ให้เป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็

กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 

3' ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมากวา่ 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน

ประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์



 
 
 

สถานแห่งชาติทีใ่ช้เกบ็มหาสมบัติอันล ้าค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม

จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นท่ีส าหรับแสดงทรัพย์

สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั้ นนอก, 

พระราชวงัชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมีขา้ราชบริพารท างานกนัอยูป่ระมาณ 5 พนัคน 

จึงมีสภาพคลา้ยตวัเมืองท่ีซบัซ้อนอยูใ่นตวัเมืองอีกชั้นหน่ึง ตวัพระราชวงันั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตร

ในยคุท่ีจกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน( Basilica Cistern ) อุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตันบูล

สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บน ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอย่า

เดียวเท่านั้น 

จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง

ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ 

เรียวยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 

เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่



 
 
 

ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือวา่ เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างข้ึน

ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน

เหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน ้าเงิน สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด
เม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) 
เป็นสุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กวา่วิหารเซนต์
โซเฟียในสมยันั้น ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค
กลางสุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ 
ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหน้าเขา้วิหารเซนต์โซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้น



 
 
 

นอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี 
หอมินาเร็ตทั้ง 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นท่ีให้ละหมาดกวา้ง
ขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับขบวนคาราวาน โรง
ครัวตม้น ้า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)  เคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์  ต่อมาถูก

เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจัดให้อยู่ ในรายการส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบ
แซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลงัท่ีสามถูกสร้างข้ึนในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกท าลายใน
ระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 
1453 หลงัจากท่ีจกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถ์ให้
กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต 
แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากว่า 500 ปี และเป็นตน้แบบของสุเหร่าออตโตมนัอีก
หลายแห่ง เช่นสุเหร่าสุลต่านอาเหม็ด (สุเหร่าสีน ้ าเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลยม์านิเย และสุเหร่า
รืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟีอาก็ถูกเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑโ์ดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั 



 
 
 

 
จากน้ัน ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) 

เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศตุรกี มีความ
เป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี ยงัเป็นตลาดในร่ม
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัท่ีใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มี
ร้านคา้มากกว่า 4,000 ร้าน สินคา้หลกัๆ ท่ีขายใน
น้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ เส้ือผา้ วตัถุโบราณ 
ทองค า และของท่ีระลึก 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
ท้องถิ่น 

ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี



 
 
 

วนัทีส่าม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • หอคอยหิน GALATA • เมืองชานักกาเล  (เช้า/

กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่

ไคล้ความเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตั้งตระหง่าน ขณะท่ี

ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถง

ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหว่างตุรกี
เธรซท่ีอยูใ่นทวปียโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวปีเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใตท่ี้เช่ือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์
ทางตอนใตเ้ช่ือมระหวา่งทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอส
ฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึก
ระหวา่ง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

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%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%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%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%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%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


 
 
 

เดินทางสู่ จุดชมววิสมัยยุคกลางของอสิตันบูลใหคุ้ณมองเห็นยา่นประวติัศาสตร์ของเมือง และพื้นน ้าบริเวณปากอ่าว
โกลเดน้ฮอร์นได ้แบบพาโนรามา (360 องศา) ในสมยัท่ีสร้าง หอคอยหิน GALATA น้ีเป็นสถาปัตยกรรมที่

สูงทีสุ่ดในอิสตันบูล ดว้ยความสูงเกา้ชั้นร่วม 220 ฟุต (67 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยงสุดพิเศษ ที่หอคอย GALATA 

รู้จกักนัในช่ือ "หอคอยคริสต"์ ในตอนท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1348 หลงัจากนั้นจกัรวรรดิออตโตมนัไดใ้ชท่ี้น่ี
เป็นหอสังเกตการณ์ส าหรับตรวจตราเพลิงไหม ้ตวัหอคอยไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหมส้อง
คร้ังใหญ่ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 นับตั้งแต่การบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1960 หอคอยได้เปิดให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ชม และปัจจุบนัก็กลายเป็นจุดชมวิวชั้นดีท่ีมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองและช่องแคบบอส
ฟอรัส ไต่ข้ึนหอคอยเพื่อไปให้ถึงระเบียงดา้นนอกท่ีเห็นวิวไดก้วา้งสุดลูกหูลูกตา ขา้งบนนั้นคุณจะไดเ้ห็น
แลนด์มาร์กส าคญัๆ ของอิสตนับูลในมุมท่ีแปลกตาออกไป มองผา่นช่องแคบท่ีแบ่งระหวา่งทวีปยุโรปกบั



 
 
 

เอเชีย แลว้ตดัผา่นไปยงัเมืองอิสตนับูล สะพาน GALATA ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งสองทวีปก็สามารถมองเห็นจาก
ตรงน้ีไดเ้ช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale) เป็นเมืองท่ีปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของตุรกี มีความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือวา่ โบกาซ่ี (Bogazi)หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วน
ท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเกลิ
โบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเลเคยเป็นท่ีตั้งของเมือง
ทรอย ท่ีปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก าแพงเมืองท่ีเป็นหินหนาปรากฏอยู ่ จึงเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั KOLIN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง CANAKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

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


 
 
 

วนัทีส่ี่ เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้ฮอลวิู้ด • เมืองคูซาดาซึ • บ้านพระแม่มารี   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากน้ัน ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวนีามวา่ ‘โฮ
เมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ
จุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทาง
การติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’้ ตามบนัทึกท่ีว่าน้ีนั้นแรกเร่ิมเดิมที
เหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือวา่กรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้อยูจ่ริงบนโลก
ใบน้ีไม่ หากแต่เม่ือราว 140 ปีท่ีแลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่าน่ีคือซากของ 
‘กรุงทรอย’ 

 
 
 



 
 
 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้ฮอลวิู้ด (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ท่ีท าจากไม ้จากมหากาพยอี์

เลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดข้ึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ท่ีมีป้อม

ปราการแข็งแรง หลงัจากท่ีรบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ข้ึนมา แลว้ลากไป

วางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจวา่

เป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างข้ึนมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและ

ฉลองชยัชนะ เม่ือตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยู่ในมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นท่ี

ส าเร็จ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เ ช่ือกันว่า เป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไป
นมสัการใหไ้ดส้ักคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั TUSAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 

 

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


 
 
 

วนัทีห้่า   เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลติเส้ือหนัง • ปามมุคคาเล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีไดมี้การบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ียิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกวา่ 2,500 ปี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผงัเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นได้ช่ือว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือ

สินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูง

สองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าให้ขา้ศึกบุกโจมตีได้

ยากมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนังท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนงั มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการ

คร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ท าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง.  

 

 

 



 
 
 

น าท่านชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเกิดแผน่ดินไหวของโลกใน

อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิิตรของสถานท่ีแห่งน้ีเกิดข้ึนจากบ่อ

น ้าร้อนท่ีอุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้าพุร้อนระเหยข้ึนมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้า

ก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวข้ึนนัน่เองดว้ยความเช่ือวา่ 

ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีต

ชนเผา่กรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นวา่ ฮีเอราโพลิส อนั

หมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั PAM THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวที ่PAMUKKALE  มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

***โรงแรมมีน า้แร่ให้ท่านได้แช่กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ก่อนลงสระด้วยค่ะ*** 

วนัทีห่ก   เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกยี • สถานีคาราวาน • โชว์ระบ าหน้าท้อง   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุค ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่ง

แรกของพวกเติร์กบนแผน่ดินตุรกี ในช่วงปี 1071 -1275 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์ แปลวา่

“ดินแดนม้าพนัธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส

และภูเขาไฟ ฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท าใหล้าวาท่ีพน่ออกมา

และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา   จากนั้นกระแสน ้า ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิด

เป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และ

อีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี 

ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทาง  แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ท่ีก่อสร้างเป็นท่ีพกั

เล็กขา้งทางท่ีนกัเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผอ่น ใหห้ายเหน่ือยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตั้งอยู่

ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเส้นทาง

การคา้ (trade routes) เป็นท่ีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเต๊ียม" 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง”Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงเกิดข้ึนมาเม่ือ

ประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อน

คือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนัและการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ า

หนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกี

ในปัจจุบนั 

ทีพ่กั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

 

 

 

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%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


 
 
 

วนัทีเ่จ็ด   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิต • พรมทอมือ เซรามิค • โรงงานจิวเวอร่ี • 

สนามบินเนฟเซไฮร์ • สนามบินอสิตันบูล        (เช้า/กลางวนั/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม (GOREME 

OPEN AIR MUSEUM) เ ป็นสถานท่ี ท่ี มีความ

งดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

ได้รับข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลกในปี  1984 สร้างโดยชาวค ริสต์ ท่ี

หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออต

โตมัน และสร้างโบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จน



 
 
 

กลายเป็นศูนยก์ลางส านกัสงฆเ์ม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าท่ี

ถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

จากน้ัน นครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground City) 

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อ
หวงัผลประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้ง
การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ยเมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง หอ้งนอน 
หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึก
ลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หน้าร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มี
อุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไป
ในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี
สินคา้ข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากท่ีสุดตอ้งเป็นของ
เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบท่ีใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป 
ท่ีนิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเม่ือผูกปมแลว้จะตดัเส้นใย
ออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวท่ีมีขนปุยฟูข้ึนมา เป็นลวดลายตามท่ีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอ
จากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิค
และโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ (NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT) 

20.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อสิตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

22.45 น. ถึงสนามบิน อสิตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 



 
 
 

หลงัจากนั้น ให้ท่านไดพ้กัผ่อนระหว่างรอเปล่ียนเคร่ืองโดยมีร้านคา้ปลอดภาษี แบรนด์สินคา้ชั้นน า เช่น HERMES, 

LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยงัมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  
วนัทีแ่ปด  สนามบินอสิตันบูล • กรุงเทพ  

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ีTK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดนิทางราคา ตุรกบีินภายใน 8 วนั 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK) 
วนัเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

19 – 26 ก.พ. 63 35 TK65/TK68 33,900 33,500 32,900 5,500 

11 – 18 ม.ีค. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

25 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 
**วนัแรงงาน** 

35 TK69/TK68 35,900 35,500 34,900 5,500 

20 – 27 พ.ค. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

04 – 11 ม.ิย. 63 
**วนัเฉลมิพระราชินี** 

35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟท์บินขาไป TK69 จะบินเวลา 23.00น. - 05.20 น. 
- ไฟท์บินขาไป TK 65 ตั้งแต่เดือน พ.ค. จะบินเวลาเร็วขึน้เป็น 21.45 น. - 04.10 น.  

 
 
 
 
 



 
 
 

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

สะสมไมล์ได้ 
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อสิตันบูล 
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

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

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน 

 
 
 
 
 



 
 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วัน) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋ วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน  

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

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกน้ัีน อาจจะมีความแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมทีร่ะบุช่ือ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
ตุรกเีท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 
 
 
 



 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 
 
 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง* 


