
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

                

 บินตรงดวย Turkish Airlines ถึงเชาตะลุยเที่ยว +บินภายใน 1 ครั้ง 

สุดคุม เที่ยวครบไฮไลท เขาชมดานใน ไมผานชม 

พักโรงแรม 4-5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ 

ทรอย ตามรอยมหากาพยอีเลียต ตื่นตามาไมเมืองทรอย 

เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกวา 2,000 ป 
ปามุคคาเล ธารน้าํสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ 

คัปปาโดเกีย แกรนดแคนยอนแหงอนาโตเลีย 
อีสตันบูล นครแหง 2 ทวีป เมืองที่นักทองเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด 

กําหนดการเดินทาง  8-15 พ.ย./ 22-29 พ.ย./ 5-12 ธ.ค. 

Day 1: กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [TK 69 23.00-05.20] 
Day 2: อีสตันบูล-ชานัคคาเล-มาไมเมืองทรอย-เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค (B/L/D) 
Day 3: ไอวาลิค-เพอรกามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บานพระแมมารี (B/L/D) 
Day 4: คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝาย (B/L/D) 
Day 5: ปราสาทปุยฝายใตดิน-คอนยา-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบําหนาทอง (B/L/D) 
Day 6: พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม-นครใตดินไคมัคลี-อีสตันบูล [TK2015 18.25-20.00] (B/L/D) 



 
Day 7 : พระราชวังโดลมาบาหเช-นั่งเรือชมชองแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ-มัสยิดสุลตานอาหเม็ต-จัตุรัสสุลตานอาห

เม็ต-โบสถเซนตโซเฟย-สนามบิน-กรุงเทพฯ [TK 64 20.10-09.25] (B/L) 
Day 8: กรุงเทพฯ 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-อีสตันบูล      

20.00 นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S สายการบินเตอรกิช (Turkish Airlines- TK) มี

เจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

23.00 สายการบินเตอรกิช เที่ยวบินท่ี TK 69 นําทานเหิรฟาสูกรุงอีสตันบูล เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

วันที่สอง อีสตนับูล-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-ไอวาลิค       

05.20 เดินทางถึงทาอากาศยานอตาเติรก ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเปาสัมภาระ จากนั้นเดินทางสูชานัค

คาเล (237 KM) โดยรถบัสและน่ังเรือเฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลสจากฝงยุโรปไปขึ้นท่ีฝงอนาโตเลีย 

08.00 รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

 จากนั้น เดินทางตอ  ชานัคคาเล เมืองศูนยกลางการคา และชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเปนที่ขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป ในสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 1 ชานัคคาเลเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบเขาไปยังชองแคบดารดะเนลสเพื่อ

บบีใหตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม นําทานถายรูปกับมาไม เมืองทรอยที่ ใชถายทําภาพยนตรฮอลีวูด เรื่องทรอย  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บาย เดินทางไปชมเมืองทรอย ที่มีชื่อเสียงมาแตในอดีต สรางขึ้นเมื่อ 4,000 ปมาแลว ในอดีตผูคนสวนใหญคิดวาเปนนิยายที่แตงขึ้นและ

นํามาสรางเปนภาพยนตร แตในศตวรรษที่ 19 ไดมีการขุดคนและพบซากเมืองโบราณที่เปนเมืองทรอยในอดีตวามีอยูจริง ตั้งอยูบนฝง

ทะเลใกลๆ ปากชองแคบดารดะเนลสที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจึงไดสรางมาไมจําลองเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่

หลงไหลในมหากาพยอีเลียต ที่เลาวา กษัตริยโทรจานพระนามวา เพรียมแหงทรอย มีลูกชายคนหนึ่งนามวา ปารีส โหรทํานายวาลูก

ชายคนนี้จะสรางความยุงยากใหแกเมืองทรอยจนตองเสียบานเสียเมืองในที่สุด กษัตริยเพรียมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให

ชาวบานในปาที่เขาโอลิมปคเปนผูเลี้ยงไว เมื่อเติบโตขึ้นปารีสก็กลายเปนชายหนุมรูปงาม อยูมาวันหนึ่งเทพธิดา 3 องค ลูกสาวของ

เทพซีอุส ชื่อ เฮรา เอเธนา และอโพรไดท ซึ่งตางแยงชิงความเปนคนสวยที่สุด เพื่อจะไดรับรางวัลแอปเปลจากเทพธิดาเอ

ริส นางทั้งสามลงมาจากวิมานและตรงเขามาถามปารีสวาใครงามที่สุด เพื่อใหปารีสเลือกตนเองเทพธิดาทั้งสามก็เสนอของ

ตอบแทนใหปารีสหากวาเลือกตนเอง เฮราสัญญาวา จะทําใหปารีสเปนจักรพรรดิแหงยุโรปและเอเชีย เอเธนาสัญญาวาจะทําให

เขาพิชิตประเทศกรีกใหได แตอโพรไดทสัญญาวาจะยกผูหญิงที่สวยที่สุดในโลกใหเขา ปารีสเลือกอโพรไดท และผูหญิงที่

สวยที่สุดในโลกในขณะนั้นคือ เฮเลน ซึ่งเปนมเหสีของกษัตริยเมเนลอส แหงสปารตา ตอมาปารีสเดินทางไปหาเมเนลอสและไดมี

โอกาสใกลชิดกับเฮเลน ในจังหวะที่เมเนลอสออกจากเมืองไป ปารีสแอบพาเฮเลนหนีกลับทรอย เมเนลอสโกรธยกทัพตามมาหวังขยี้

ทรอยใหแหลกแตรบกัน 10 ปก็ยังไมแพชนะ จึงคิดอุบายวาจะยกทัพกลับทางเรือและทิ้งของขวัญใหแกทรอยชิ้นหนึ่งคือ มาไม

ขนาดยักษ ชาวทรอยหลงเชื่อลากเอามาไมนั้นเขาเมือง ตกกลางคืนทหารของเมเนลอสก็ลงมาจากมาไมแลวเปดประตูเมือง

และฆาชาวทรอยเสียสิ้น นั่นคืออวสานของทรอย จากนั้นเดินทางไปเมืองไอวาลิค 

ค่ํา รับประทานอาหารในโรงแรม 

เขาที่พัก Musho Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 
 
 
 



 
 
 

วันที่สาม ไอวาลคิ-เพอรกามัม-เอเฟซุส-คูซาดาซ ึ      

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นเดินทางไปเพอรกามัม (65 KM) ศูนยกลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอรเรเนียน ทั้งดานวัฒนธรรม การคา

ขาย และการแพทย นั่งเคเบิลคารขึ้นไปชมวิหารอะโครโปลิส ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค ดานในจะ

เปนบริเวณวิหารเทพเจาซุส หรือเซอุส ปจจุบันนี้เหลือแตสวนฐานเทานั้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพอรกามัมที่กรุง

เบอรลิน ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ท่ีเหลือบริเวณของซุมประตูเอาไวให และโรงละครเพอรกามัม โรงละครยุคโบราณที่ชันที่สุด

ในโลก สรางปที่ 3 กอนคริสตกาล จุคนไดถึง 10,000 คน จากนั้นเดินทางสูคูซาดาซึ (182 KM) เมืองทาในอดีต เปนจุดสงถายสนิคาที่

สําคัญของพอคาวานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บาย นําทานชมเมืองโบราณเอเฟซุส เปนเมืองเกามีอายุราว 2,000 ป ถือวาเปนเมืองเกาที่มีสภาพสมบูรณมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก แม

ปจจุบันเมืองเอเฟซุสจะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง 10 กวาเปอรเซ็นต แตวาเมืองนี้ก็เต็มเปยมไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมัน

อันสุดคลาสสิก เดินไปชมโรงละครโอเดียน ตั้งตระหงานโดดเดน ในอดีตใชแสดง  ดนตรีและเปนที่ประชุมสภาเมือง... จัตุรัสโดมเิชียน มีแทน

บูชาแบบโรมัน รูปสลักเฮอรคิวลีส ประตูเฮราคลีส รปูสลักไนกี เทพธิดาแหงชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... วิหารฮาเดรียน สราง

ขึ้นราว ค.ศ.138 ปจจุบันเหลือเพียงสวนดานหนาของอาคารเทานั้น แตดวยองคประกอบที่งดงาม โดยเฉพาะรูปสลักตางๆ อาทิ รูป

สลักเรื่องราวการสรางเมืองเอเฟส รูปสลักเมดูซา ... หองน้ําสาธารณะแบบโรมัน เปนสวมโลงๆ มีแปนถายเปนแผนหินเจาะรู

พอเหมาะเรียงเปนแถวติดๆ กัน และมีรองรอยของหองอบไอน้ํา ลานน้ําพุเปดคลอสรางบรรยากาศและมีการแสดงดนตรีในหองน้ํา

สาธารณะ ชาวโรมันในยุคนั้นจึงนิยมใชหองน้ําสาธารณะเปนสถานทีพ่บปะพูดคุย เรื่องการบานการเมือง ซุบซิบนินทา บันเทิงเริงใจ หรือใชเปนที่จีบ

กันของหนุมสาว... หองสมุดเซลซุส สรางขึ้นในปค.ศ.117 ภายในใชเปนที่เก็บมวนหนังสือที่ทําจากไมปาไปรัสกวา 12,000 มวน หองสมุดมี

ลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น โดดเดนดวยเสากรีกอันเปนแบบแผนสวยงามตามสถาปตยกรรมแบบคลาสสิก สวนฝงตรงขางหองสมุด

เปนที่ตั้งสํานักนางโลม ซึ่งมีอุโมงคลับใตดินจากหองสมุดเดินทะลุไปได... สุดทายไฮไลท โรงละครเอเฟซุส  มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 

ของโรงละครโบราณในตุรกี จุคนไดกวา 30,000 คน เปนโรงละครโคง มีลานแสดงตรงกลางลอมรอบดวยที่นั่งชมไลระดับขึ้นไปจนสูง

ลิบ ปจจุบันยังใชงานไดดีอยู และยังมีการจัดการแสดงอยูบางเปนครั้งคราว เพราะมีฮวงจุยดีที่หันหนาออกสูทะเลเพื่อใหลม

ธรรมชาติชวยพัดเสียงยอนเขามา จากนั้นไตขึ้นสูยอดเขาไนติงเกล ชมบานพระแมมารี ซึ่งเชื่อกันวาเปนสถานที่สุดทายที่พระแมมารี

อาศัยอยูกระทั่งสิ้นพระชนม การคนพบสถานที่แหงนี้คอนขางปาฏิหาริยทีเดียว โดยเมื่อชวงประมาณปค.ศ.1774-1824 แมชี

ชาวเยอรมันชื ่อแอนน แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบานพระแมมารี จึงเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยาง

ละเอียดราวกับเห็นดวยตาตัวเอง นับจากนั้นหลายปมีการพยายามคนหาบานแหงนี้โดยอางอิงตามคําบอกของเอเมอริช 

จนกระทั่งคนพบในปค.ศ.1891 ปจจุบันที่นี่กลายเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการสักการะของทั้งชาวมุสลิมและคริสเตียน โดยวันที่ 15 

สิงหาคม ทุกปจะมีพิธีสวดมนตเพื่อระลึกถึงวันที่พระเยซูนําพระแมมารีขึ้นสูสวรรค 

ค่ํา รับประทานอาหารในโรงแรม 

เขาสูท่ีพัก Charisma Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 



 
 

วันที่สี ่  คูซาดาซ-ึปามุคคาเล 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นไปชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเปนประเทศที่สงออกหนังวัตถุดิบไปยังฝงยุโรปเพื่อผลิตเครื่องหนังใหกับแบรนดไฮ

แอนด ฟงกรรมวิธีการผลิตเครื่องหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑเสื้อหนังคุณภาพดี จากนั้นเดินทางมุงหนาสูปามุคคาเล (186 KM) 

เมืองในจังหวัดเดนิซลี อยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของตุรกี หนึ่งในแหลงทองเที่ยวชื่อดังของตุรกี ปรากฏการณมหัศจรรยอันนาทึ่ง

ของธรรมชาติที่หาดูไมไดงายๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บาย ผานชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามตํานานกลาววาสรางขึ้นในราว 190 ปกอนคริสตกาล ใกลๆ กับธารน้ําแรรอน ตนธารแหงปา

มุคคาเล (ในปจจุบัน) ฮีราโพลิสเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ ศูนยกลางทางศาสนา ปจจุบันนี้แมจะเหลือเพียงซาก แตยังคงมีเสนห และชม

ปราสาทปุยฝาย มีจุดเดนที่หนาผาสีขาวขุนหนาตาเหมือนธารน้ําแข็งขั้นบันได เกิดจากน้ําแรรอนที่มีสวนผสมของแคลเซียม

ออกไซดผุดขึ้นจากใตดิน ตกตะกอนเปนหินปูนหมเนินเขาทั้งลูกมานับพันปจนกลายเปนชั้นหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ งดงาม

จนไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาติในปค.ศ. 1988 

ค่ํา รับประทานอาหารในโรงแรม 

เขาที่พัก Doga Thermal Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หา ปามุคคาเล-คัปปาโดเกีย 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นนําทานชมปราสาทปุยฝายใตดิน เปนที่เที่ยวแหงใหมที่งดงามและนอยคนจะรูจัก ที่ไดชื่อวาปราสาทปุยฝายใตดนิก็เพราะ

มีลักษณะเหมือนกันแตอยูภายในถ้ํานั่นเอง จากนั้นเดินทางสูคอนยา (350 KM) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก 

อาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกบนแผนดินตุรกี ในชวงปค.ศ.1071-1275 และเปนศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือกําเนิด

มาจากการกอตั้งของเมฟลานา เยลาเลดิน กวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาวคริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนา

อิสลาม เหลาสาวกของเมฟลานาจึงเชื่อกันวาเขาคือผูวิเศษแหงศาสนาอิสลาม  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บาย จากนั้นเดินทางสูคัปปาโดเกีย (236 KM) หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองคการยูเนสโกเมื่อปค.ศ.1985 ภาพแปลกตานา

พิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ทานอาจแทบไมเชื่อวานี่คือฝมือของธรรมชาติลวนๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อราวๆ 2 ลานปที่ผาน

มา ก็มีลาวาและเถาถานพวยพุงออกมาเปนจํานวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผนดินเดิมหนาขึ้นรวม 150 เมตร กลายเปนชั้นดิน

ใหม กวาจะเปนริ้วคลื่น หินเปนลอนสวยงาม หินเปนแทง ปลองไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย ก็ตองถูกทั้งกัดกรอนจากลม ฝน หิมะ 

และสายน้ํามานับลานป... ระหวางเดินทางผานเมืองอักซาไร ผานชมคาราวานซาไร จุดพักโบราณระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออต

โตมัน เพื่อติดตอทําการคาขายกันระหวางเมือง ซึ่งเสนทางนี้เปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหม 



 
ค่ํา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นชมการแสดงระบําหนาทอง อีกหนึ่งโปรแกรมยอดนิยมของนักทองเที่ยว ระบําหนาทองเปนความบันเทิงเริงใจที่ตกทอด

มาตั้งแตยุคโบราณหลายพันป เปนการเตนที่โยกยายเรือนกาย เอว สะโพก และบังคับกลามเนื้อหนาทองอยางพลิ้วไหว ดวยชุดสุด

หวาบหวิว นักเตนก็มีความชํานาญและประสบการณอยางมาก ถือเปนศาสตรและศิลปะอยางหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิ

เตอรเรเนียน 

เขาที่พัก Avrasya Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 
 
 
วันที่หก คัปปาโดเกีย-อีสตันบูล 

สําหรับทานที่สนใจนั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย กรุณาสอบถามรายละเอียด เนื่องจากตองทําการสํารองที่นั่ง
บอลลูนลวงหนาอยางนอย 2-3 วัน รายการนี้ไมรวมในคาทัวร คาขึ้นบอลลูนประมาณ 220 USD ตอทาน (กรุณาเช็คราคากับ
หัวหนาทัวรกอนชําระเงิน) 
สําหรับทานที่ซื้อรายการบอลลูน เวลาประมาณ 0500 น. เจาหนาที่ของบริษัทบอลลูนจะมารับที่ลอบบี้ของโรงแรม ไปยังจุดปลอย
บอลลูน เพื่อรอเวลาขึ้นบอลลูนชมความงดงามของเมืองที่มีลักษณะเปนถ้ําที่เกิดจากการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเปนพันๆ 
ป ใชเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง  

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นนําทานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวงป ค.ศ.9 โดยเปนความคิดของชาว

คริสตที่ตองการเผยแผศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่

ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต วากันวามีโบสถถ้ําซอนอยูมากถึง 365 แหงเลยทีเดียว เนื่องจากคนโบราณสรางโบสถตามจํานวน

วันในหนึ่งป ปจจุบันโบสถทั้ง 365 แหงไมสามารถเขาชมไดหมด ทางการเปดใหเขาชมเพียงบางสวนเทานั้น อาทิ โบสถ

แอปเปล ที่มีภาพเขียนเฟรสโกสีสันฉูดฉาดในชวงศตวรรษที่ 11 พรรณนาถึงนักบุญและบาทหลวง บางสวนเลาถึงคัมภีร

ไบเบิลและชีวิตของพระเยซู โบสถงู มีภาพเฟรสโกของพระเยซูที่ในมือมีหนังสือ...ชมนครใตดินไคมัคลี หนึ่งในเมืองใตดิน

สําคัญอันขึ้นชื่อแหงคัปปาโดเจีย หลักฐานทางประวัติศาสตรไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเมืองใตดินเกิดขึ้นไดอยางไร แตรูวา

สรางมาหลายพันปแลว และจากขอสันนิษฐานถึงสาเหตุในการสรางวาเพื่อเหตุผลทางการศึกสงครามเปนสําคัญ เมืองใตดินที่นี่ไมได

ขุดลึกลงไปแคชั้นสองชั้น แตวาขุดลึกไปหลายชั้น และมีการแยกยอยเปนหองตางๆ มากมาย อาทิ หองนอน หองรับแขก หองนั่งเลน 

หองอาหาร หองเก็บอาหารที่มีโพรงมีชองเอาไวกักเก็บอาหาร หองไวน หองครัว จนถึงหองสวมเลยทีเดียว และดวยการออกแบบที่ดี มี

ทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัว ทําใหอากาศขางในถายเทไดเปนอยางดี ไมอับเหม็น จากนั้นเขาชมโรงงานทอพรม ดู

กรรมวิธีการทําพรมตั้งแตขึ้นตอนแรกจนออกมาเปนผืนพรมงดงามที่นาสนใจยิ่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 



 
บาย ไปชมปราสาทอุชหิซาร เปนหมูบานที่มีภูเขาขนาดใหญที่มีรูพรุนไปเกือบทั่วภูเขา ทานไดจะชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย 

สมัยกอนมีไวเปนปอมปราการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เอาไวสอดสองขาศึก ลักษณะคลายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ รอบๆ มีหินรูป

กรวยคว่ํา รูปกระโจม ตั้งกระจัดกระจายไปทั่ว จากนั้นนําทานเดินทางสูทาอากาศยานไคเซอรี ่

18.25 สายการบินเตอรกิช เที่ยวบินท่ี TK 2015 นําทานเหิรฟาสูกรุงอีสตันบูล  

20.00 เดินทางถึงทาอากาศยานอตาเติรก รับกระเปาสัมภาระ 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

 เขาสูท่ีพัก Lionel Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจด็ อีสตนับูล-กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นไปชมพระราชวังโดลมาบาหเช อัญมณีประดับนครอีสตันบูล ร่ําลือเปนเสียงเดียวกันวาหากอยากเห็นสถานที่ที่เปนตัวแทน

ของตะวันออกเคลากับตะวันตกไดลงตัวที่สุด ตองไปยืนมองพระราชวังแหงนี้ สุลตานอับดุลเมซิด ผูโปรดปรานสถาปตยกรรมและศิลปะแบบ

ยุโรปมีบัญชาใหสรางพระราชวังแหงนี้ขึ้นในชวงกลางศตวรรษที่ 13 ตกแตงผสมผสานไปทั้งศิลปเรอเนสซองส รอกโคโค และบารอค มี

หองหับตางๆ หลายรอยหอง มีหองที่เปนไฮไลท อาทิ ทองพระโรง หองพักของสุลตาน หองพักของเคมัล อตาเติรก เมื ่ออยูใน

พระราชวังไมวาจะเหลียวมองไปนาฬิกาเรือนไหน ทุกเรือนเข็มสั้นจะอยูแถวเลข 9 เข็มยาวชี้เลข 1 นั่นหมายถึงนาฬิกาทุก

เรือนถูกตั้งไวที่ 09.05 น. เวลาที่อตาเติรกถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1938 จากนั้นนําทานนั่ ง เรือชมชองแคบ

บอสฟอรัส  เพ ลิด เพ ลิน กับ ทิว ทัศ นสวยงามสองฝง ฝงยุโรป- ผานพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรงแรม

เคมปนสกี้อันเลิศหรู ตรงกันขามฝงเอเชียจะเปนยานเรียกวา เฟติ อาหเมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปดวยเรือนไมฤดูรอน และ

สถานทูตตางชาติในยุคออตโตมัน ผานไปใตสะพานบอสฟอรัสฝงยุโรปเปนแหลงทองเที่ยวที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป บาร รานอาหารมี

ระดับ จากนั้นเรือจะลองสูยานชานเมืองที่สงบและมีเสนหแบบโบราณ เมื่อเรือลอดใตสะพานลอดชองแคบแหงที่สอง-สะพานฟาติห 

เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผวลง เหลือแตเสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้ํามันของรัสเซียและ

โรมาเนียที่แลนเขาออกชองแคบบอสฟอรัสและดารดะเนลส และนําทานสูสไปซมารเกต  รานรวงเต็มไปดวยสีสัน ตลาดนี้จะขาย

เครื่องเทศเปนหลัก นอกจากนั้นก็มีสินคาอื่นๆ  และราคาดูเหมือนจะยอมเยาว นอกจากเครื่องเทศแลว ก็ยังจะมี เซรามิก จาน ชาม ถวยชา 

แจกัน โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู ทองคํา เครื่องเงิน เครื่องประดับตางๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ 

กระเบื้องเพนทติดผนัง ของกินเลนอยางชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอยางเตอรกิสดีไลท ตาปศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

บาย ชมมหาวิหารเซนตโซเฟย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางที่สรางมายาวนานเกือบ 1,500 ป จักรพรรดิจัสติเนียน แหง

อาณาจักรไบแซนไทนทรงพระบัญชาใหสองสถาปนิกแหงยุคทําการบูรณะโบสถหลังเกา โดยออกแบบและปรับปรุงใหยิ่งใหญ

อลังการอยางที่ไมเคยมีใครทํามากอนในโลก งบประมาณไมอั้น เซนตโซเฟยดํารงสถานะเปนโบสถคริสตมากวา 900 ป กอนจะมาถึง

จุดเปลี่ยนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปลถูกตีแตกโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 และยึดเมืองหลวงแหงไบแซนไทนได 

ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโซเฟยเพื่อทําการละหมาด พรอมทั้งบัญชาใหเปลี่ยนสถานะจากโบสถคริสตเปนมัดยิดของชาวมุสลิม โดยให



 
ฉาบปูนปดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหหมด จากนั้นชมมัสยิดสุลตานอาหเมต ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการตองการเอาชนะหรือ

สรางมัสยิดที่มีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟย สรางในสมัยของสุลตานอาหเมตที่ 1 นอกจากความใหญโตอลังการแลวยังประดับ

กระเบื้องอิซนิกอันเกาแกกวา 21,000 แผน บริเวณภายในและตามระเบียงตางๆ จนคนทั่วไปนิยมเรียกมัสยิดแหงนี้วา มัสยิดสีฟา ตาม

สีของกระเบื้องอิซนิกอันเลื่องชื่อ และนอกจากนี้ยังครองความเปนที่สุดที่เปนมัสยิดหนึ่งเดียวในตุรกีที่มีหอสวดมนตมากถึงหกหอ

ดวยกัน การตกแตงภายในก็ดูยิ่งใหญดวยหนาตางทั้งหมด 260 บาน สลับสลางดวยหนาตางกระจกสีอันวิจิตร และพื้นที่สําหรับ

ละหมาดขนาดกวาง และจัตุรัสสุลตานอาหเมต หรือฮิปโปโดรม สรางในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวรุส ฮิปโปโดรมมี

บทบาทมากมายในหนาประวัติศาสตร ธีโอโดรา ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่ฮิปโปโดรมในฐานะนางระบํา

และเปนที่ตองพระทัยของจักรพรรดิในทันที และที่นี่ก็เปนฉากในเหตุการณการจลาจลเพื่อชัยชนะของกลุมศาสนาสีฟาและสีเขียวที่

ลุกลามเปนสงครามกลางเมือง จุดเดนที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้คือ โอบีลิสกฟาโรหธุตโมส เสางู และเสาคอลัมนคอนสแตนตินที่ 7 

แตแผนทองสําริดที่หุมเสาเหลานี้อยูถูกขนไปยังเวนิส หลังการเขาปลนสะดมของละตินในปค.ศ.1203 มาทองคํา 4 ตัวเหนือประตูใหญวิหาร

เซนตมารคในเวนิสก็นําไปจากที่นี ่

16.30 เดินทางไปทาอากาศยานอตาเติรก 

20.10 สายการบินเตอรกิช เที่ยวบินท่ี TK 64 นําทานเหิรฟาสูกรุงเทพฯ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

09.25 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 

วันเดนิทาง/คาบริการ  ผูใหญ เด็ก  
เสริมเตียง 

เด็ก  
ไมเสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

8-15 พ.ย. 61 38,900.- 36,900.- 35,900.- 6,900.- 

22-29 พ.ย. 61 38,900.- 36,900.- 35,900.- 6,900.- 

5-12 ธ.ค. 61 38,900.- 36,900.- 35,900.- 6,900.- 

*กรุปเดนิทางเมื่อมีผูเดินทาง 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 20 และไมต่ํากวา 15 ประสงคจะเดินทาง ชําระเงินเพิ่มทานละ 3,000 
บาท 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินเตอรกชิแอรไลนส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง  

 คาที่พักหองคูในโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานตุรก ีดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกลเคียง 

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 

 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 



 
 คาน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt) 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรไทย ทานละ 70 USD 

 คายกกระเปาในโรงแรมและสนามบิน 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

 คาทําหนังสือเดินทาง  

 คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซา 
**หนังสือเดินทางไทยไมตองยื่นวีซาเมื่อเขาประเทศตุรกี สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน** 

 ใชหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

การสํารองที่นั่ง 

 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นั่ง และสงอีเมลหรือแฟกซกลับมายังบริษัท  

 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพรอมกับใบสํารองที่นั่ง 

การชําระเงิน 

 มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง 

 ชําระยอดเต็มกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทําการ 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ ไมริบเงินมัดจํา 

 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ ริบเงินมัดจํา 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 25 วันทําการ หักคาตั๋วเครื่องบินและคาธรรมเนียม 

 ยกเลิกกอนวันเดินทางภายใน 20 วันทําการ ไมคืนเงินทั้งหมด 

ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 

 ราคาเด็กเสริมเตียงสําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป  

 กรุปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผูเดินทางครบ 20 ทาน ขึ้นไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปล่ียนกําหนดการเดินทาง หากมีผูรวมเดินทางในคณะทัวรไมครบตามที่กําหนดไว 

 อัตราคาบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา

คาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง คาประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลด

คาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันเดินทาง 

 สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซาแลวไมมีการคืนในทุกกรณ ี

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบหากทานถูก

ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขาเมือง ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่ง

อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน 



 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ  ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหวางวัน โปรแกรมอาจตอง

ปรับเปลี่ยน 

 ในระหวางทองเที่ยวนี้หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรองขอคืน

คาบริการได 

 หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

 คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัท เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแตละแหงแบบเหมา

ขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนเงินไมได 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจงบริษัทกอน เพื่อยืนยันวาทัวรยืนยันการเดินทางได หากทานออก

ตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากบริษัทแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของ
หัวหนาทัวรเปนสําคัญ 


