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วนัแรก  กรุงเทพ •ตุรก ี (-/-/-)  

19.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุวรณภมูิ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

23.00 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตรุก ีเมอืงอสิตนับูลโดยเทีย่วบนิที ่TK69 

 

 

 

 

วนัที่สอง สนามบินอสิตนับูล„ สนามบนิเนฟเซไฮรบ์ินภายใน„ เมืองคปัปาโดเกยี„ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม „ นครใต ้

ดินไคมคัล„ึชมโรงงานผลติพรมทอมือ„ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจวิเวอรี่   (-/กลางวนั/เยน็)  

05.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์ ประเทศตรุก ี 

 เตรียมตวัเปลีย่นเครื่องเพือ่บนิภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิเนฟเซไฮร ์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเทีย่วบนิที ่TK2006 

07.50 น. เดนิทางถงึเมืองเนฟเซไฮรผ่์านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิ่นที่ตรุกชีา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
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เดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลว่า“ดินแดนมา้

พนัธุด์ี”  ต ัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุกีเป็นพื้นทีพ่เิศษเกิดจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และภเูขาไฟ ฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปจัจบุนัภเูขาไฟท ัง้ 2 ดบัแลว้) ท  าใหล้าวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจาย

ไปท ัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึ้นมา   จากนัน้กระแสน า้ ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะ

กร่อนกินแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรื่อยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ย

หนิรูป แท่ง กรวย(คว  า่) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้ นที่

เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

จากนั้น ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานที่ที่มคีวามงดงามและเต็มไปดว้ยคุณค่า

ทางประวตัศิาสตร ์ไดร้บัขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สรา้งโดยชาวคริสตท์ี่หลบหนีการ

เข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสรา้งโบสถไ์วม้ากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส  านกัสงฆเ์มือ่ราว

ปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ า้ที่ถูกวาดไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึง

ใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นครใตด้ินไคมคัลึ (Underground City of Derinkuyu or 

Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพื่อใช ้

เป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียใน

อดีต โดยท ัง้จากชาวอาหรบัจากทางตะวนัออกที่ตอ้งการเขา้มายึด

ครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจาก

ทางตะวนัตกดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมท ัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดย ัง้การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย เมอืงใต ้
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ดนิแห่งน้ีมคีรบเครื่องทุกอย่างท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนี

ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเยน็สบาย หนา้รอ้นอากาศ

เยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉินที่เป็น

ทางระบายอากาศไปในตวั ท  าใหอ้ากาศถ่ายเท 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตรุกีทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก มคุีณภาพด ีลวดลายสวยงาม และมี

ราคาแพง หาซื้อไดท้ ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลติ แต่ละทอ้งถิ่นจะมีสินคา้ขึ้นชื่อของตนเอง

โดยเฉพาะ พรมทีม่รีาคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์มชีื่อเสยีงมากที่สุดตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke)พรมม ี2 แบบ 

ตามลกัษณะความยาวของเสน้ใบทีใ่ชท้อคอื ฮาล ี(Hali) เป็นพรมท ัว่ไป ทีนิ่ยมขายกนัอย่างแพร่หลาย ท  าจากวสัดุ ท ัง้

ขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแลว้จะตดัเสน้ใยออก จะเหลอืเพียงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็น

ลวดลายตามทีต่อ้งการ อกีแบบคอื "คาลมิ" (Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาล ีชนิดที่มชีื่อเสยีง

จะมาจากเมอืงเฮเรเคจากนัน้ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจวิเวอรี่ อสิระเชิญท่านเลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นําท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance เป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อ

ประมาณ 6000 ปีในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียน นกัประ 

วตัศิาสตรเ์ชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส  าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ ์

ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปจัจบุนั และการเดนิทางของชาวยปิซที  าให ้

ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศิลปะทีโ่ดดเด่น  

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกีในปจัจบุนั 

ที่พกั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตลถ์ํ้า 1 คนื UCHSAR CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนัมาตรฐานตรุกี 

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ํ้าเตม็ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใชโ้รงแรมเทยีบเท่าระดบัเดียวกนัแทน** 
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วนัที่สาม เมืองคอนย่า „ สถานีคาราวาน „พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า„เมืองปามคุคาเล (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

 

05.00 น. นําท่านเดินทางไปสมัผสับรรยากาศ เมืองคปัปาโดเกียยามเชา้ โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเหน็ววิท ัว่เมืองคปัปา

โดเกยี โดยจะนัง่บอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ ค่าบรกิารท่านละ 230 USD 

 

 

โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัที่จะเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองคอนย่าใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมงเมอืงน้ีเป็นเมอืงส  าคญัทางศาสนาอสิลามเป็นเมอืงตน้ก าเนิดศาสนาอสิลาม อกี

ลทัธหิน่ึงเรียกว่าลทัธ ิMevlevi หรือ ลทัธลิมหวน การปฏบิตัยิอมรบันบัถอืเหมอืนอสิลามทกุประการ ผูท้ีก่่อต ัง้ลทัธิ

ลมหวล คอืท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจลาอดัดนิ รูมี ่ประมาณ ศตวรรษที ่๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ร า่

ลอืว่าเป็นผูว้เิศษ ก าเนิดในอฟักานิสถานสุลต่านแห่งอาณาจกัร ์ เซลจคุ เชิญท่านมาในดนิแดนแห่งนี้พธิีทีแ่ตกต่าง

ออกไปจากอสิลามท ัว่ไปคอืพธิ ีSema Dance เป็นการเตน้ร าแบบใส่ชุดเหมอืนกระโปรงหมนุเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum)หรือส  านกัลมวน ก่อตัง้ขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ ซึ่ง

เชื่อกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม  พพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดนิภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมสุลมิ 
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จากนัน้ ท าท่านเดนิสู่ ปามมคุคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง.  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมือง PAMUKKALA มาตรฐานตรุก ี

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่  ปราสาทปยุฝ้าย„โรงงานผลติเสื้อหนงั„เมืองโบราณเอฟฟิซุส „ เมืองไอวาลคิ (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ต ัง้อยู่ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซล ิ

(Denizli) ประเทศตุรกี มลีกัษณะเป็นระเบียงน า้พเุกลอืรอ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดนิไหวของโลกในอดตี มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิติรของสถานทีแ่ห่งนี้ เกิดขึ้นจากบ่อน า้รอ้นทีอ่ดุมไป

ดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต หรือหนิปูน ซึ่งเมื่อน า้พรุอ้นระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน า้ก็จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กิดชัน้

ของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสขีาวขึ้นนัน่เองดว้ยความเชื่อว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่

ศกัดิ์สทิธิ์ ซึ่งมสีรรพคุณในการรกัษาบ  าบดัการอาการต่าง ๆ ท  าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บน
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บ่อน า้พรุอ้นแห่งนี้  และขนานนามเมอืงนัน้ว่า ฮเีอราโพลสิ อนัหมายถงึเมอืงศกัดิ์สทิธิ์ และปามคุคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นส

ปาบ  าบดัโรคมานานกว่าพนัปี 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนังที่มคุีณภาพและชื่อเสยีงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนงั มคุีณภาพด ีแบบทนัสมยั มี

น า้หนกัเบา ฟอกหนงัด ีนุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรฐัอเมริการครึ่งต่อครึ่ง เพราะตุรกี

เป็นผูผ้ลติและส่งออกไปขายท ัว่โลก 

จากนั้น ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ  ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดแีห่งหนึ่งของโลก เมอืงเอฟฟิซุส

เป็นเมอืงในยุคโบราณทีย่ิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซุส 

รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มอีายุกว่า 2,500 ปี เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรกี 

ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที ่6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมอืงเอฟฟิซุสนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตรท์หาร และ

การคา้ โดยตวัเมอืงต ัง้อยู่ตดิกบัทะเลอเีจี้ยน เรือสนิคา้สามารถเทยีบท่าไดใ้กลป้ระตูเมอืงมาก และตวัเมอืงเอฟฟิซุสนัน้

ต ัง้อยู่ในหุบเขาทีข่นาบดว้ยภเูขาสูงสองดา้น คอืภเูขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภเูขาไพออน (Mount Pion) 

จงึท  าใหข้า้ศึกบกุโจมตไีดย้ากมาก 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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ที่พกั HALIC PARK DIKILIหรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมือง Ayvalikมาตรฐานตรุก ี

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ เมืองชานกักาเล„ชมเมืองโบราณทรอย„ถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั „เมืองอสิตนับูล (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่ เมืองชานักกาเล (Canakkale)เ ป็นเมืองที่ป ัจจุบ ันเ ป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส  าค ัญของตุรกี  มีความส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi)หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont)มคีวามยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบ

ทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจดุแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บัแหลมเกลโิบลูของกรีซ บน

ฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเลเคยเป็นที่ต ัง้ของเมอืงทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุง

ทรอย ปจัจบุนั มซีากของก าแพงเมอืงทีเ่ป็นหนิหนาปรากฏอยู่ จงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่  าคญั 

จากนั้น ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์รื่อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวนีามว่า ‘โฮเมอร์’ 

(Homer) ไดม้กีารบนัทกึเรื่องราวเกี่ยวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มทีีต่ ัง้อยู่ในบริเวณจดุยุทธศาสตรท์ี่

ดทีีสุ่ดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งนี้สามารถควบคุมเสน้ทางการตดิต่อท ัง้ทางบกและทาง

น า้ระหว่างทวปีเอเชียและทวปียุโรปได’้ ตามบนัทกึทีว่่านี้นัน้แรกเริ่มเดมิทเีหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญท ัง้หลายต่างก็

เชื่อว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมอืงในต านาน หาไดม้อียู่จริงบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เมื่อราว 140 ปีที่แลว้ มผูีค้น้พบซากของ

เมอืงโบราณแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อกนัว่านี่คอืซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 

 

 

 

 

 

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/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%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
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มืองทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท  าจากไม ้จากมหากาพยอ์ีเลยีด

เรื่องสงครามเมอืงทรอย มา้ไมน้ี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดสิเซียส ในการบุกเขา้เมอืงทรอย ที่มป้ีอมปราการแขง็แรง 

หลงัจากทีร่บยดืเยื้อมานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมอืงทรอย 

แลว้ใหท้หารกรีกแสรง้ท  าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเหน็แลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสรา้งขึ้นมา

เพือ่บูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชยัชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรีกทีซ่่อนตวัอยู่ในมา้ไม ้

ก็ไต่ลงมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่  าเร็จ 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่เมืองอิสตนับูล(ใชเ้วลาในการเดนิทาง 5 ชัว่โมง) เมืองอสิตนับูลเป็นเมอืงที่มปีระชากรมากที่สุดใน

ประเทศตรุกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท  าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส  าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 2 

ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชีย (ฝัง่อานาโตเลยี) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมือง ISTANBULมาตรฐานตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก บลูมอสก„์ตลาดแกรนดบ์าซาร„์พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่„ล่องเรอืช่องแคบบอสพอรสั„ชอปป้ิง ณสไปซม์าเกต็ 

(เชา้/กลางวนั/เยน็)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

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%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
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จากนั้น ชมสญัลักษณ์ของเมืองนครอิสต ันบูล “บลูมอสก์” (Blue 

Mosque) สุเหร่าสีน้ําเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางมา

เยือนเมอืงอิสตนับูล มชีื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์

เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มแีรงบนัดาลใจมาจาก

การสรา้งที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ีขนาดใหญ่กว่าวิหาร

เซนตโ์ซเฟียในสมยันัน้ ซึ่งวิหารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบั

เป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางสุเหร่าแห่งน้ี

ประดบัดว้ยกระเบื้องอซันิค บนก าแพงชัน้ในที่มสีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนั

หนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝัง่ ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเหน็หอสวดมนต ์6หอ ซึ่ง

ปกตมิสัยดิจะมหีอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งนี้ม ีหอมนิาเร็ตท ัง้ 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน 

สลบัดว้ยกระจกสอีนัน่าวจิิตร มพีื้นที่ใหล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา 

โรงพยาบาล ทีพ่กัส  าหรบัขบวนคาราวาน โรงครวัตม้น า้ ปจัจบุนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

จากนั้น ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar)เป็นตลาดที่

เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1 ,000 ปี 

นอกจากจะเก่าแก่ทีสุ่ดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปตัยกรรมแบบ

ออตโตมนัที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแก

รนดบ์าซารม์รีา้นคา้มากกว่า 4,000 รา้น มทีางเขา้มากกว่า 21 ทาง 

แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสนิคา้ชดัเจน สนิคา้หลกัๆ ที่ขายในน้ี

คอื เครื่องเงนิ พรม สิง่ทอ เสื้อผา้ วตัถุโบราณ ทองค า และของที่

ระลกึ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่(Dolmabahce Palace)ซึ่งสรา้งเสร็จใน

สมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซึ่งทรงคล ัง่ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่าง

ทีสุ่ดทรงมพีระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่

แทนพระราชวงัทอปกาปิการอสรา้งพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชเนน้

ความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปตัยกรรมแบบยุโรปที่
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เด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหงา่น ขณะทีต่วัพระราชวงันัน้งดงามดว้ยศิลปะแบบนี

โอคลาสสกิ ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจยีระไน หอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนกักว่า 4.5 ตนั 

อลงัการงานสรา้งจริงๆ 

จากนั้น นําท่านล่องเรอืช่องแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait)เป็นช่องแคบ

ทีก่ ัน้ระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวปียุโรปกบัคาบสมทุรอานาโตเลยีใน

ทวปีเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดารด์ะเนลสท์าง

ตอนใตท้ีเ่ชื่อมกบัทะเลอเีจยีน ช่องแคบบอสฟอรสัทางตอนเหนือและ

ช่องแคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชื่อมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมารม์ะ

ราซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนช่องแคบบอสฟอรสัยาว

ราว 30 กิโลเมตร ส่วนทีก่วา้งทีสุ่ดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ด

กวา้ง 700 เมตร ความลกึระหว่าง 36 ถงึ 124 เมตร ฝัง่ทะเลของช่องแคบเป็นเมอืงอสิตนับูลทีม่ปีระชากรหนาแน่นถึง

ราว 11 ลา้นคน 

จากนั้น ชอปป้ิง ณสไปซม์าเกต็เป็นตลาดทีม่อีายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่า

ปีสนิคา้ทีข่ายอนัดบัหนึ่ง ไดแ้ก่เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ ์โดย

แทบทกุรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจเุครื่องเทศ

กลิ่นต่างๆ เช่นเครื่องเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น า้ซุป หรือ แมแ้ต่

อบเชยหรือซเีนมอนทีใ่ชผ้สมกบัเครื่องดืม่นอกจากเครื่องเทศแลว้ยงัมี

สนิคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้ น า้ผึ้ งแท ้น า้มนั

หอมระเหย ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมซื้อตดิไมต้ิดมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกิชดไีลท ์ขนมหวานเตอรก์ิชตน้ต ารบัแท ้ๆ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานตรุก ี

 

 

 

 

 

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%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%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%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
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วนัที่เจด็ ฮายาโซฟีอา „ อโุมงคเ์กบ็น้ําใตด้ินเยเรบาตนั„ฮปิโปโดรม „ชมพระราชวงัทอปกาปึ„ สนามบนิอสิตนับูล 

                                                              (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดมิเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายอีสเทริน์ออรท์อดอกซ ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น

สุเหร่า ปจัจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ต ัง้อยู่ทีน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุกี ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งและมกัถูก

จดัใหอ้ยู่ในรายการสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางจดุเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอย่างที่

ดทีีสุ่ดของสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระท ัง่อาสน

วหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่ก่อสรา้งทีป่รากฏอยู่ในปจัจบุนัถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดย

จกัรพรรดจิสัติเนียนแห่งจกัรวรรดไิบแซนไทน ์และเป็นโบสถห์ลงัที่สามถูกสรา้งขึ้นในสถานที่เดยีวกนัน้ี (โบสถส์อง

หลงัแรกถูกท  าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลาเกือบ 1,000 

ปีในปี 1453 หลงัจากที่จกัรวรรดอิอตโตมนัพชิิตจกัรวรรดไิบแซนไทน ์สุลต่านเมหเ์หมด็ที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห ้

กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปปัน้ต่าง ๆ ออก และสรา้งสญัลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามนิาเรต แทน 

สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอสิตนับูลมากว่า 500 ปี และเป็นตน้แบบของสุเหร่าออตโตมนัอกีหลายแห่ง เช่นสุเหร่า

สุลต่านอาเหมด็ (สุเหร่าสนี า้เงนิ), สุเหร่าเซหซ์าเด, สุเหร่าซอืเลยม์านิเย และสุเหร่ารืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟี

อาก็ถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑโ์ดยรฐับาลตรุกีจนถงึปจัจบุนั 

 

 

 

 

ชม อโุมงคเ์ก็บน้ําใตด้ินเยเรบาตนั( Basilica Cistern )เป็นอุโมงคเ์ก็บน า้ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล สามารถ

เก็บน า้ไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ้นต ัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร 

ภายในอุโมงคม์เีสากรีกตน้สูงใหญ่ตัง้แต่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 

ตน้ ใชเ้ก็บน า้เอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน า้มาจาก

ทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่าเดียว

เท่านัน้ 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ชม จตัรุสัสลุต่าน อาหเ์หม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มชีื่อ

เรียกมาแต่โบราณว่า ฮปิโปโดรม (Hippodrome)ซึ่งย่านแห่งน้ีแต่

เดมิเป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนไทนแ์ละใชเ้ป็นลานกวา้ง

ส  าหรบัแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปจัจบุนัเหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีที่

มแีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คือ เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษตัริยเ์ธโอ

โดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวา้งแลว้

ค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัท ัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 

เป็นเสาบรอนซท์ี่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมาไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มี

เหลอือยู่ในอสิตนับูล และเสาตน้ที ่3 มชีื่อว่า เสาคอนสแตนตนิ (Column of Constantine) สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 

แต่เดมิเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 

บ่าย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที่

ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สรา้งโดย 'จกัรพรรดเิมห์

เมต็ผูพ้ชิิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดตีพระราชวงั

ทอปกาปึเคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรบัใชข้องสุลต่านชาวตรุกี ซึ่ง

คดัเลอืกเดก็ ๆ คริสเตยีน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเ้ป็นเติรก์และ

นบัถอืศาสนาอสิลาม ต่อมาเมือ่ขนุทหารเหล่าน้ีออกมารบัราชการเป็น

ใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏวิตัริฐัประหารเลยดว้ยซ า้ ในทีสุ่ดสุลต่าน 'มาห์

มทุที ่3' ก็ตดัสนิใจยุบระบบขนุนางทหารรบัใชซ้ึ่งยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏรูิประบบการจดัการทหารในประเทศ

เสยีใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช  ้ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติที่ใช ้

เกบ็มหาสมบตัอินัลํ้าค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม 

และเครื่องทรงของสลุต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นทีส่  าหรบัแสดงทรพัยส์มบตัอินัมค่ีาของสุลต่านของออตโตมาน

สมยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื พระราชวงัชัน้นอก, พระราชวงัชัน้ใน และฮาเร็ม ในอดตีภายในพระราชวงัน้ีจะมขีา้

ราชบริพารท างานกนัอยู่ประมาณ 5 พนัคน จงึมสีภาพคลา้ยตวัเมอืงที่ซบัซอ้นอยู่ในตวัเมอืงอีกชัน้หน่ึง ตวัพระราชวงั

นัน้ไดร้บัการตกแต่งอย่างวจิติรในยุคทีจ่กัรวรรดอิอตโตมานรุ่งเรืองถงึขดีสุด  
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สู่สนามบนิอสิตนับูล 

วนัที่แปด สนามบนิอสิตนับูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ิชแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีT่K68  

15.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคา ตุรกีบินภายใน 8 วนั 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกชิแอรไ์ลน(์TK) 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

06 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

13 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

20 ก.ย. 61 27 ก.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

27 ก.ย. 61 04 ต.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

04 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

11 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

01 พ.ย. 61 08 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

08 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

15 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

22 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 TK69/TK68 
36,900 36,900 36,900 5,500 

29 พ.ย. 61 06 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 
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05 ธ.ค. 61 12 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

07 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

13 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

** คณะเดินทางจาํนวน 34 ท่านต่อกรุป๊** 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Tukish Airlines(TK)ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ IST-NAV อสิตนับูล-เนฟเซไฮ 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบ,ุน้ําดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวคนไทย 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ 80 USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TUK02  TURKEY 8D5N  DEC18-TK-W05 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนัมิฉะนั้น

ถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง21วนั) 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเตม็จาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้

ก่อนทาํการออกตัว๋หรอืชําระค่าทวัร ์ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 

โรงแรมที่พกั 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให ้

ท่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดี่ยว Single หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะ

ไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกนีั้น อาจจะมีความแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือและระดบั

มาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TUK02  TURKEY 8D5N  DEC18-TK-W05 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณี

ที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน้ํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิ์ปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทกุหนา้อย่างถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


