
  
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สัมผัสความงามของ “ปามคุคาเล” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
นําชม “เมอืงโบราณเอเฟซสุ” เมืองโบราณยุคกรีกโรมนั 
สัมผัสความงดงามของ “พพิิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม” 

ชม “พระราชวังทอปคาป” ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก 
นําทาน “ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส” หนึ่งชองแคบเลื่องชือ่อนัดับตนๆของโลก 

พิเศษ ชมโชวระบําหนาทอง สไตลพืน้เมือง ณ เมืองคปัปาโดเกีย **บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดการแสดง** 
กําหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่

21-29 ตุลาคม 2561  

 

 

 



  
 

วันที่1    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.30 น .   ส ม าชิ ก ทุ ก ท าน พ ร อ ม กั น  ณ  ท าอ าก าศ ย าน สุ ว รรณ ภู มิ  ผู โด ย ส ารข าอ อ ก ระห ว า งป ระ เท ศ 

เคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวย พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
วันที่2     โดฮา – อาดานา – มัสยิดซันเกอ เบย – คัปปาโดเกีย       

02.35 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS   เที่ยวบินที่ QR837 
05.55 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 

07.25 น. ออกเดินทางสู เมืองอาดานา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS   เที่ยวบินที่ QR438 
11.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานอาดานา ซากีรปาซา ประเทศตุรกี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดาน

ศุลกากรเรียบรอยแลว 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานเดินทางสู “เมืองคัปปาโดเกีย” (Cappadocia) เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ซึ่งองคการ

ยูเนสโก ไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก นําทานเก็บภาพ “มัสยิดซันเกอ เบย” (Sungurbey Mosque)    

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) อันเลื่องชื่อ ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
ระบําหนาทองเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิ
เตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมา
จนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่
โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

พักที่ :      AVRASYA HOTEL                                                              หรือที่พักระดับใกลเคียง                                          

 

วันที่3     คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – นครใตดิน – อุชิซาร – คอนยา  
05.00 สําหรับทานที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตยขึ้น ทานสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air 

Balloon Tour ได ราคาประมาณ 230 USD ตอทาน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) สําหรับประกันภัยที่ทําจาก
เมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของทาน) 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําคณ ะทานชม “ เมืองคัปปาโดเกีย” 

(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา

อัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงตาง ๆ ที่งดงาม คัปปาโด

เกีย  เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไทต(ชนเผารุนแรกๆ 

ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา ดินแดนมา

พันธุดีตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกีเปนพื้นที่เกิด

จากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟ

ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่

พนออกมาและเถาถานจาํนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป น แผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน 

แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนหิน แผนดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับลานปจนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานา

พิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคน



  
 

ในพื้ นที่เรียกขานกันวา ปลองไฟนางฟา ในปค.ศ. 1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี   

นําทานชม “พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม” (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต

ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถและ

ยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่

ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  จากนั้นชม “นคร

ใตดิน” (Underground City) เมืองใตดินของ

ตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอ

ถึงกัน เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบ

ภัยชาวโรมันที่ตองการทําลายรางพวกนับถือ

ศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละชั้น

มีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปน

หอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หอง

โถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ําและระบบระบาย

อากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานสู “อุชิซาร” (Uchisar) หนึ่งในความมหัศจรรยของคัปปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร หุบเขาคลายจอม

ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้ง

ภเูขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย อุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซาร มีไวทําหนาที่เปนปอมปราการ

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย นําทานแวะ “ชมโรงงานทอพรม” (Carpet 

Factory)  “โรงงานเซรามิค” (Pottery) และ “รานจิวเวอรรี่”(Jewellery) สินคาคุณภาพดี และขึ้นชื่อของ

ประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระกับการเลือกซื้อสินคา และของที่ระลึก ไดเวลาอันสมควร นําทานออก

เดินทางสู “เมืองคอนยา” (Konya) เปนเมืองที่นิยมใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกีหรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของ

ประเทศ  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     OZKAYMAK HOTEL                                                                 ที่พักระดับใกลเคียง        
วันที4่     คอนยา – พิพิธภณัฑเมฟลานา – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝาย   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานชม “พิพิธภัณฑเมฟลานา” (Mevlana 

Museum) อาคารหลังใหญที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตา

หลังนี้แมจะเปนพิพิธภัณฑในปจจุบัน แตในอดีตแลว

ที่นี่คือสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

อิสลามที่สรางโดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” 

( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานักบวชใน

ศาสนาจะใชเปนที่สวดมนตทําสมาธิดวยวิธีการอด

อาหารเพื่อทรมานตัวเองแลวไปเดินหมุนวนเปนวงกลม



  
 

พรอมกับการทําจิตใหสงบดวยการฟงเสียงขลุยเรียกวธิีนี้วา “Whirling Dervishes” ดานหนาพิพิธภัณฑจะมีสวนสวย

ริมทางเดินที่ปูดวยแผนหิน สวนพิพิธภัณฑนั้นก็ยังตกแตงอยางสวยงาม แตก็เปนไปในรูปแบบของมุสลิมดานหนึ่งของ

พิพิธภัณฑแหงนี้จะเปนสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผูสราง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุมลูกศิษยผูติดตาม

รับใชใกลชิดทานดวย อีกทั้งในวันที่ 17 ธันวาคมของทุกปจะมีการเฉลิมฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานาเมื่อป 

ค.ศ. 1271 จากนั้น ออกเดินทางสู “เมืองปามุคคาเล” (Pamukkale)  คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี 

หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย” Pamuk หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้น

จากธารน้ําใตดนิที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูนผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจาก

ภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทํา ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกัน

เปนริ้วเปนแองเปนชั้นลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศักดิ์สิทธิ์ ( Hierapolis) สันนิษฐานกันวามีอายุประมาณ 

2200 ป เพราะถูกสรางขึ้นกอนคริสตกาล ในยุคของ

กษัตริยยูเมเนสที่ 2 แหงอาณาจักรเพอรกามอน โดย

สรางใหอยูใกลกับแองน้ําแรรอนปามุคคาเล แตหาก

ถอดความคําวาเฮียราโพลิส หมายถึง เมืองแหงความ

ศักดิ์สิทธ เชนเดียวกับเมืองทุกเมืองที่มียุครุงโรจนและ

ยุคเสื่อมถอยเฮียราโพลิสเองก็เปนแบบนั้น หลังจาก

เมืองนี้ถูกยกใหพวกโรมัน ก็เกิดแผนดินไหวครั้งรุนแรง

จนเมืองยอยยับ ประมาณปลายศตวรรษที่ 2 เฮียราโพ

ลิส คอยๆถูกบูรณะฟนฟูขึ้นใหม จนกาวสูศตวรรษที่ 3 ดวยความรุงโรจนสุดๆแตเวลาเคลื่อนไปถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยุค

เสื่อม เมื่อถูกขาศึกตางถิ่นรุกราน นอกจากนี้ยังไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว จากนั้น นําทานชม “ปราสาทปุย

ฝาย” (Cotton Castle) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปราง

คลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝาย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็ง

เปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรนี้ มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง

นิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     TRIPOLIS HOTEL                                                                       ที่พักระดับใกลเคียง        
วันที่5     ปามุคคาเล – เมืองโบราณเอเฟซุส – เซลจุก – โรงงานเครื่องหนัง – อิซเมียร  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางสู “เมืองโบราณเอเฟซุส” (Ephesus) เมืองโบราณเอเฟซุส(City of Ephesus) เปนเมืองกรีกโบราณ

ที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียรในประเทศตุรกีปจจุบัน เอเฟซุสเปนหนึ่งในสิบสองเมืองของ

สหพันธไอโอเนีย (Ionian League) ในสมัยกรีกคลาสสิค ในสมัยโรมันเอเฟซุสเปนเมืองที่ใหญเปนสองของจักรวรรดิโรมัน

รองจากโรมที่เปนเมืองหลวงของจักรวรรดิอยูเปนเวลานาน  เจริญรุงเรืองดวยศิลปะวิทยาการ มีระบบวางทอน้ํา หอสมุด 

และอื่นๆรวมทั้งโรงละครใหญทรงโคงแบบพิมพนิยมของกรีกโบราณ มีลานกวางตรงกลาง แบงที่นั่งคนดูเปน 3 ชั้นตาม

ระดับความสําคัญไลไปจนถึงคนธรรมดาสามัญ ใชเปนที่เปนที่ประชุม จัดแสดงละครและการตอสูสิงสาราสัตวของเหลา

ทาส 



  
 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาชมเมืองเกาเอเฟซุสที่มีอายุกวา 2,000 ป ซึ่งถือเปนเมืองเกาที่มีสภาพสมบูรณแหงหนึ่งของโลก ชมหองอาบน้ํา

แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถงึทุกชมวหิารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน 

(Temple of Hadrian) สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก 

ชมอาคารที่โดดเดนที่สุดจนเปนสัญลักษณของเอฟฟซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เปนอาคารสอง

ชั้น ดานหนาหันหนาไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงสวางยามเชา หองสมุดนี้สรางขึ้นในราวป ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จู

เลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศใหเปนอนุสรณแดพอของทานซึ่งเปนนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแควนเอเชยี

ไมเนอร ดานหนามีรูปปนของเทพี 4 องค ไดแก Sophia (เทพีแหงปญญา), Arete (เทพีแหงความดี), Ennoia (เทพีแหง

ค ว า ม คิ ด ) , Episteme (เท พี แ ห ง ค ว า ม รู ) 

จากนั้น นําชมโรงละคร (Great Theatre) เปน

โรงละครที่ ใหญ เปนอันดับ 3 ของโรงละคร

กลางแจงของตุรกีซึ่งสรางโดยการสกัดไหลเขา

ใหเปนที่นั่ง สามารถบรรจุคนไดถึง 25,000 คน 

คิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิม

สรางตั้งแตสมัยกรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุง

ซอมแซมใหยิ่งใหญมากขึ้น นําทานเดินทางสู 

“เมืองเซลจุก” ( Selcuk)  เมืองโบราณ

ขนาดเล็กไมไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุส 

เขาชม “โรงงานเครื่องหนัง” ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังของประเทศตุรกี  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู เมืองอิซ

เมียร 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     RAMADA PLAZA IZMIR HOTEL                                   ที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที่6     อิซเมียร – ชมเมือง – บูรซา – ชมเมือง – ตลาดผาไหมบูรซา  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณ ะนําทานชม “มัสยิดโคนัค”  (Konak 

Mosque) มัสยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขต

จัตุ รัส โค นั ค  ถู ก สรางขึ้ น ใน ป  1754  ใน รูป แบ บ

สถาปตยกรรมออตโตมัน หลังคา ประตู หนาตาง ถูก

ลอมรอบดวยกระเบื้องเซรามิกและหินอยางสวยงาม   

ผานชม “ หอนาฬิกาอิซเมียร”  (Izmir Clock 

Tower ) หอนาฬิกาหินออน ตั้งอยูบริเวณใจกลางจัตุรัส

โคนัค โดยหอนาฬิกานั้นมีความสูงประมาณ 25 เมตร 

(82 ฟุต) ถูกสรางขึ้นในป 1901 ในรูปแบบสถาปตยกรรมออตโตมัน เพื่อเปนอนสุรณครบรอบ 25 ของ Abdulhamid II 's 

(ครองราชย 1876-1909) ปจจุบันหอนาฬิกาแหงนี้ไดกลายเปนสัญลักษณที่สําคัญแหงหนึ่งของอิซเมียร ชมมัสยิดโคนัค 

มัสยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขตจัตุรัสโคนัค สรางขึ้นในปค.ศ.1754 ในรูปแบบสถาปตยกรรมออตโตมัน 

หลังคา ประตู หนาตางถูกลอมรอบดวยกระเบื้องเซรามิกและหินอยางสวยงาม  นําทานเดินทางสู “เมืองบูรซา” 



  
 

(Bursa) เปนเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งหางจากอิสตันบูลประมาณ 235 มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตาราง

กิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยูประมาณ 1.5 ลานคน มีความสําคัญและใหญเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศและเมืองนี้ ยังมี

ชื่อเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปยังตลาดตางๆ ประมาณ 70% เพื่อนําไปทอเปนพรมในอดีตเคยเปนศูนยกลางการ

ปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแตป ค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดยายเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิรเน ที่อยูทางดาน

เหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานชมความงามของ “มัสยิดเกาแกของ

เมืองบูรซา”  (Grand Mosque)  ภายในจะ

พบกับผลงานอันละเอียดออน และประณีตของ

งานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด 

และซับซอนอยางพิสดารทั้งลายรูปวงกลม รูป

ดาว ซึ่งเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม และรูป

เรขาคณิต ชม “ สุสานสีเขียว”  (Green 

Tomb) หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแหงหนึ่งของเมืองเบอรซา ถูกสรางขึ้น

ในชวงป ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ HaciIvaz Pasa โดยใชรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเบอรซา อาคารสุเหรามี

ความโดดเดนดวยการใชกระเบื้องหินออนสีฟาเขียวในการตกแตงผนังและเพดานดานในก็ถูกตกแตงดวยกระเบื้องโมเสค

สีฟาเขียวเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ภายในสุเหราแหงนี้ ยังมีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แหง

นี้ จึงถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาของประเทศตุรกี จากนั้น นําทานชอปปง “ตลาดผาไหมเมืองบูรซา” 

(Bursa Silk Market)  ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี โดยตลาดแหงนี้คาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเปน

หลัก โดยเฉพาะผาคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเปนพิเศษ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     RAMADA HOTEL                                                          ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที7่     บูรซา – อิสตันบลู – สุเหราสนี้ําเงนิ – พระราชวังทอปคาป – สุเหราเซนตโซเฟย  
               อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทนั 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะทานเดินทางสู “เมืองอิสตันบูล” (Istanbul) เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอน

คริสตกาล อิสตันบูล ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอส

ฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียง

เมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีป

ยุโรป และทวีปเอเชีย สถาปตยกรรมอันงดงาม

ผส ม ผ ส าน ทั้ ง  2  ท วีป  ทํ า ให อิ ส ตั น บู ล มี

เอกลักษณเฉพาะที่พิเศษ นําชม “สุเหราสี

น้ํ าเงิน” (Blue Mosque) หรือชื่อเดิม  คือ 

สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed 

Mosque) **การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตอง

ถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม**  

สุเหรานี้สรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด 



  
 

อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา  ชื่อ

สุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปน

ตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 

260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้น นําทานเขาชม “พระราชวังทอปคาป” (Topkapi Palace) ตั้ งอยู ในเขตเมืองเกาซึ่ งถือเปน เขต

ประวัติศาสตรที่ไดรับ การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปคาป สรางขึ้นโดย

สุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่

สรางพระราชวังแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่

เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวัง

แหงนี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยู

รวมกันมากถึงสี่พันกวาคน นําทานเขาชม 

“สุเหราเซนตโซเฟย” (Saint Sophia) 

หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย

ของโลกยุคกลาง กอนจะไดรับคัดเลือกเขารอบ

สุดทายใหเปน 1 ใน 21 สิ่งมหัศจรรยยุคใหมอีก

ครั้งในป ค.ศ. 2007 เปนตนแบบสถาปตยกรรม

โบสถของคริสตศาสนิกชนตะวันตกยุคไบเซน

ไทน (Byzantine) ทั้งนิกายออรโธดอกซ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสต ปจจุบันเปนที่ประชุมสวด

มนตของชาวมุสลิม จากนั้นชม “อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทัน” (Yerebatan Saray) ซึ่งตั้งอยูเยื้องกับวิหารเซนต

โซเฟยเพื่อเปนที่เก็บน้ําสําหรับใชในพระราชวัง สํารองไวใชเมื่ออิสตันบูลถูกขาศึกปดลอมเมือง  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       RAMADA ENCORE HOTEL                                            หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที8่     อิสตันบลู – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ – แกรนดบาซาร   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําคณะทาน “ลองเรือชมชองแคบบอส

ฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเปนหนึ่งใน

ชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก เปน

พรมแดนธรรมชาติที่แบงอิสตันบูลออกจาก

ยุโรปและเอเชีย ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมตอกับ

ทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมา

ร า  (Sea Of Marmara) ค ว า ม ย า ว ทั้ ง สิ้ น

ประมาณ 32 ก.ม. ความกวางตั้งแต 500 เมตร 

จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและ

สุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ระหวางการลองเรือ ผานชม “พระราชวังโดลมาบาเชห” (Dolmabahce 



  
 

Palace) สรางโดยสุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออน ศิลปะแบบ

ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริมชายฝงทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝง

ทวีปยุโรป  

เที่ยง บรกิารอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเครื่องเทศ หรือ สไปชมารเก็ต (Spice Market) ตั้งอยูใกลกับสะพานกาลาตา ตลาด

ตั้งอยูในรมและเปนตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนดบารซาร ตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูลนี้สราง

ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่งของศูนยการคา เยนี คามี รายไดจากคาเชารานสวนหนึ่งจะนํามาบํารุงมัสยิด

และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ มักเรียกขานกันจนติดปากวาตลาดอียิปต เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องสินคาที่นําเขาจากกรุง

ไคโร โดยสินคาจะมีเครื่องเทศเปนหลัก นอกจากเครื่องเทศ ถั่วชนิดตางๆ รังผึ้ง และน้ํามันมะกอก ยังหาซื้อลูกฟก ขนม

เตอรกิชดีไลท (lokum) ผลไมทั้งสดและแหง 

ของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย ชา

ชนิดตางๆ นําทานสู “แกรนดบาซาร” 

(Grand Bazaar) ตลาดชอปปงที่ใหญและโดง

ดังที่สุดในตุรกีเปนตลาดสไตลเตอรกิชแท ๆ 

ภายในตลาดตกแตงไวอยางสวยงามและเปน

ตลาดเกาแกเปดมานานกวา 1,500 ป ซึ่งสราง

ตั้งแตป ค.ศ. 1453 มีเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ ๆ 200 

ไร  มี รานคาขายของตาง ๆ มากถึ ง 5,000 

รานคา ที่ตลาดแกรนดบาซารมีสินคาใหเลือกมากมายไมวาจะเปนของกินเลนขนมของตุรกีที่หาซื้อจากที่ไหนไมได ของที่

ระลึกที่แนะนําก็จะเปน ลูกปดตาปศาจ เครื่องราง  ชา ผลไมอบแหง  ถั่วหลากชนิดเชน ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรือจะ

เปนขนมหวาน เตอรกิสดีไลต  เครื่องเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบื้อง

เพนทติดผนัง  และของที่ระลึกอื่น ๆ นําคณะทานเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก   

19.35 น. เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR246 
23.40 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
วันที9่     กรุงเทพฯ 

02.30 น. เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR836 
13.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ  

ออกเดนิทางชวง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง
                      จายเพิ่ม 

 

21-29 ตุลาคม 2561  36,900 36,900 36,900 8,000 



  
 

ตองการเดนิทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาทีบ่ริษัท 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-อาดานา // อิสตันบูล-กรุงเทพฯ) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทํา

ใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรูและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม)/หากผูเดินทางอายเุกิน 75ป หรือไมไดเดินทาง

ไปและกลับพรอมคณะ (ตองซื้อประกันเพิ่ม)  

 น้ําดื่มบริการบนรถโคช อาหารเสริม และขนมขบเคีย้ว 

 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพกั มีคาใชจายในการจดัสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนกังานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทัฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากปองกนัการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพกัสาํหรับทกุทาน) 

 คาทิปพนกังานขับรถและไกดทองถิน่ วนัละ 5 USD / ทาน / วัน  
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองพรอมชําระเต็มจํานวน 36,900 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และ

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 



  
 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผล

ตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวี

ซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้
ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่

เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทาน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป 

FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 


