
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตรที่ย่ิงใหญและยาวนานของ

อาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนําโชคของประเทศตุรกี ทานละ 1 อัน 

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทองถิ่นคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมชื่นใจ ทานละ 1 กลอง 

แถมฟรี!! ไอศกรีมทองถ่ินของตุรกีทานละ 1 อัน 

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ทานละ 1 แกว 
****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุปที่ออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไปเทานั้น)**** 

พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง 

สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถ้ํา 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย 

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 



 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-มัสกัต-อิสตันบลู       (-/-/-) 

11.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 สายการบิน OMAN 

AIR เคานเตอร Q ประตู 8 ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

14.35 น. เหิรฟาสู เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY812 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 

17.25 น. เดินทางถงึ เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง) เวลาที่มัสกตั ชากวาไทย -3 ชั่วโมง  

(แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 55 นาที) 

20.10 น. เหิรฟาสู เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรก ี โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY163 

  (ใชเวลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง 20 นาท)ี มีแซนวิส น้ําผลไม กาแฟ ชา ใหบริการบนเคร่ือง 

00.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทุกทานเดินทางเขา

สู ตัวเมืองอิสตันบูล 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา 
กลาง
วัน 

ค่ํา 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ-มัสกัต-อิสตันบลู ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

2 
อิสตนับูล-สุลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช-เมืองชานัค
คาเล-มาไมจําลองเมอืงทรอย   

O O O 
CANAKKALE KOLIN 

HOTEL 

3 
เมืองคูซาดาซ-ึวหิารเทพอีารเทมิสโบราณ-รานขนม TURKISH DELIGHT-
เมอืงโบราณเอฟฟซสุ-บานพระแมมารี  

O O O 
KUSADASI 

CHARIMA HOTEL 

4 เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส  O O O 
PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพธิภัณฑเมฟลานา-คัปปา
โดเกีย-ระบําหนาทอง  

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 
คัปปาโดเกีย-นครใตดนิ-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร-
เมืองอังการา   

O O O 
ANKARA BERA 

HOTEL 

7 
กรุงอิสตนับูล–สุเหราสีน้ําเงนิ-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหรา
เซนตโซเฟย 

O O O 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

8 
กรุงอิสตนับูล–ตลาดสไปซมารเก็ต-GRAND BAZAAR 
TAKSIM SQUARE 

O O O - 

9 อิสตนับูล-มัสกัต-กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 
 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สอง อิสตนับูล-สุลองเรือชองแคบบอสฟอรสั-พระราชวังโดลมาบาเช-เมืองชานัคคาเล- 
  มาไมจําลองเมืองทรอย              (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทุกทานลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําใหประเทศตุรกีไดรับสมญานามวา 

ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญเนื่องจากเปนเสนทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดําทะเลมาร

มารา เราจะไดเห็นปอมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญ

คือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหรถยนตสามารถวิ่งขามฝงยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 

1,560 เมตร และไดกลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่

ลองเรือพรอมดื่มด่ํากับบรรยากาศสองขางทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชและบานเรือนของ

บรรดาเหลาเศรษฐีที่สรางไดสวยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace เปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้ง

ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอก

รายลอมพระราชวังซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน สงทายครึ่งวันชวงเชาดวยการ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานสูเมืองชานัคคาเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

หลังจากนั้นนําทุกทานออกเดนิทางสู กรุงทรอย เพื่อชม มาไมจําลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาด

ดานกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเปนสาเหตทุี่ทําใหกรุงทรอยแตกสงครามมาไม เปนสงครามที่สําคัญตํานานของกรีกและเปน

สงครามระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตกีรุงทรอย 

โดยการสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวามาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการ

เข็นไปไวหนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพออกหางจากเมือง

ทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการ

เฉลิมฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูก็ออกมาจากมาโทรจันแลวทําการเปดประตู

เมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมืองแลวก็สามารถยึดเมืองทรอยได กอนท่ีจะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม เมืองคูซาดาซ-ึวหิารเทพอีารเทมิสโบราณ-รานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี
             (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารทองถิ่น   



 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ  3.20 ชั่วโมง) เปนเมือง

ทาที่สําคัญทางการคาอีกเมอืงหนึ่งของตรุกทีีเ่ปนสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคญัส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ จากนั้นนําทาน

ชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซาก

ปรักหักพัง แตก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได จากนั้นนําทานซื้อขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม Turkish 

Delight ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนท่ีอยูของ

ชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกราน

เขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้น

เปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซาก

สิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานได

จนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็น

อยูจนถึงทุกวันนี้, หองสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิ

สติคที่มีความออนหวานและฝมือประณตี 

 

 

 

 

 

 

นําทานสูเยี่ยมชม บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ

สิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง 

เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะ

เปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โปป เบเนดิกสที่ 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดาน

นอกของบาน มีกอกน้ําสามกอก ที่ มีความเชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย 

และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงใน

ผาฝายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 

 

 

 

 

 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่  เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส     (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
นําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบ

และนางแบบเสื้อหนังตางๆตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอ

มือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้อไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล ใชเวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุ

ขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา นําทานชม ปราสาทปุยฝาย ผลจากการ

ไหลของน้ําพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทํา

ใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เปน

เมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอนซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัย

ธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคย

เปนอะไรเชน โรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน  

 
 
 
 

 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปูที่นอน เสื้อผา  

เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หา เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพธิภัณฑเมฟลานา-คัปปาโดเกีย 
   ระบําหนาทอง             (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานสู สวนผีเสื้อ Butterfly Garden มีผีเสื้อใหชมวา 50 สายพันธุของผีเสื้อ ทําใหเราทราบถึงวงจรชีวิตของผีเสื้อ ณ ท่ี

แหงนี้จะไดสัมผัสความหลากหลายของพืช ดอกไมหลากสี พรอมสัตวชนดิอื่นๆ นับวาเปนสถานที่อีกแหงที่มคีวามนาสนใจ

เปนอยางยิง่(สวนผีเสือ้จะปดทาํการทุกวนัจันทรของสัปดาหหากคณะเดนิทางไปที่สวนผีเสื้อตรงกบัวนัจนัทรทาง

คณะจะปรับเปลี่ยนใหเดนิทางเขาชมที่พิพธิภัณฑเมฟลานาแทน) 

 

 

 

 

 

นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum) เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดิน

หมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญา



 
ประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝา

ผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 

 
 
 

 

 

จากนั้นเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 30 นาที 

ระหวางทางแวะชม Caravansaraiที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสนทาง

สายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Danceเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา

เมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุม

สําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการ

พัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการ

แสดง) 

 นําทานเขาสูที่พักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเทา(คัปปาโดเกีย) 
**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 

วันที่หก คัปปาโดเกีย-นครใตดนิ-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร  
  เมืองอังการา               (B/L/D) 

** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตองออกจากโรงแรม 05.30 น.  
เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งทีห่าชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

(คาขึน้บอลลนูไมไดรวมอยูในคาทวัรประมาณ 210-250 USD) 
 
 
 

 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทุกทานสู นครใตดิน (Underground City) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดิน

ของตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอถึงกันเปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันที่ตองการ

ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ 

มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ําและระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบา

เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  



 
 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑ

กลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ

ขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  

จากนั้นนําทานชม หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาว

มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุซิซาร 

คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากนั้นนําทานแวะ ชมโรงงานจิวเอวรรีแ่ละโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อ

สินคา และของที่ระลึกเดินทางสู เมืองอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหวางทาง

ให ทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอสู เมืองอังการา หรือที่มีชื่อตาม

ประวัติศาสตรวา Angoraเปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการา

ตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออก

เฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถาน

เอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําให

กรุงอังการาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูล

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมารานั้น กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคมใน

ภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน 

และเปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่วตุรกีดวย 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่เจด็ กรุงอิสตนับูล–สุเหราสีน้ําเงนิ-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย 

   (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นไมไกลนําทุกทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเปนสุเหราที่มีสถาปตยกรรม

เปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจากวิหารเซนตโซเฟยผนวกกับ

สถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดที่ใหญที่สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนาน

ถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยว

เมืองเกา สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาในสมัยของ

จักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรงกลางเปนที่ตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซึ่งสวนใหญเปน

ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิด

สุลตานอะหเมตซึ่งเปนที่ตั้งของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางในอียิปตเพื่อถวายแกฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไวที่

อิสตันบูลเสาตนที่สอง คือ เสางู และเสาตนที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7 หลังจากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป 

ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซึ่งถือเปนเขตประวัติศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985 

พระราชวังทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาด

เล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สรางพระราชวังแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราได

อยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหงนี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมาก

ถึงสี่พันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรัพยสมบัติขาวของเครื่องใชสวนพระองคเครื่องเงินตางๆ 

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 

ปจจุบันเปนท่ีประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสราง

เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที1่3 ใชเวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอด

วายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวางพวกที่นับถอืศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจาจัสติน

เนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป 

พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการใหเปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมีคาตางๆมาประดับไวมากมาย สราง

เสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยใน

สภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผูนับถือศาสนา

อิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังนี้ใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 

 

 
 



 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่แปด กรุงอิสตนับูล–ตลาดสไปซมารเก็ต-GRAND BAZAAR- TAKSIM SQUARE 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูตลาดสไปซมารเก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไม

วาจะเปนของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

   
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานสู  ตลาดในรม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนดบาซาร (GRAND 

BAZAAR) เปนตลาดเกาแก สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เมื่อป ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กวา 2แสนตาราง

เมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง 

กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้น

จึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นอิสระชอปปงยาน “ทักซิม สแควร (TAKSIM SQUARE)”เปนยานที่คึกคักที่สุดในมหานครอิส ตันบูล เพราะ

เปนยานที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก มีช็อปปง สตรีท ที่รายลอมไปดวยรานคาทั้งแบรนดโลคอล และแบรนด

อินเตอรมากมาย  

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 



 
วันที่เกา อิสตนับูล-มัสกัต-กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

01.25 น. เหิรฟาสู เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY 164 

  ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.25 น. เดินทางถงึ เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง) เวลาที่มัสกตั ชากวาไทย -3 ชั่วโมง  

(แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 55 นาที) 

09.00 น. เหิรฟาสู สนามบินสวุรรณภูมฯิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบนิที่ WY 815 

  (ใชเวลาเดนิทาง 5 ชัว่โมง) มีแซนวิส น้ําผลไม กาแฟ ชา ใหบริการบนเครื่อง 

18.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมฯิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 
**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ**  

**กอนทําการจองทวัรทกุครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทกุหนา และทุกบรรทดั เนื่องจากทางบริษทัฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใหญ  

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง  
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

06-14 ต.ค. 
12-20 ต.ค. 
19-27 ต.ค. 
20-28 ต.ค. 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

UPDATE 07/08/18 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จาํนวน 25 ทานขึน้ไป** 

**ราคานีเ้ปนราคาโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได** 
 
หมายเหต ุ
1. ราคานีส้ําหรับผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษทัฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเนือ่งจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั)พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนทีเ่หลือ กอนการเดนิทางไมนอยกวา 20 วัน  

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 2 (1 

Twin + 1Sgl) หองจะสะดวกกับทานมากกวา กรณีที่ลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรมไมมีหอง 3 เตียงบริการ ทําใหตองเปดบริการเปนหอง 

1Twin + 1Sglทางบริษัทขอเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามหนางาน 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักตองไมเกิน 30 ก.ก.1ใบ / กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก./

1ใบ  



 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Oman Air ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 

คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  

คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 

คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ําดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ทาน/วัน และ ในรานอาหาร 1 ขวดใหญตอ 4 ทาน) 

คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 

(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทน

เพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยทีท่ําจากเมอืงไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลนูและเครื่องรอนทกุประเภท ดังนัน้การเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของทาน** 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

คาหนังสือหนงัสือเดินทาง 

คาน้าํหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกาํหนด (30กิโลกรัมตอทาน) 

คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพทคาอาหารส่ังพเิศษ, คามินิบารในหองพัก  

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ bell boy ของแตละโรงแรม 

เปนธรรมเนียมปฏิบตัิในการทองเที่ยว นกัทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิน่+คนขับรถและหัวหนาทัวรที่คอยบริการเรา
โดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ตอทริป 

คาทิปมคัคุเทศกทองถิน่ ทานละ 3 USD / ทาน / วนั (คดิเปน 8วัน เทากับ 24USD) 

พนกังานขับรถในทองถิน่ ทานละ 2 USD / ทาน / วนั (คิดเปน 8วัน เทากับ 16USD) 

คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 9วัน เทากับ 27USD) แตทั้งนี้มัคคุเทศกไทยขึ้นอยูกับความประทับใจ
ของลูกคา 
 

กรณียกเลกิ 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายทีเ่กดิขึน้จริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน
, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม 

และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได

ทัง้หมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ 

 



 
***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี

คืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมกีารเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชในการนํา

เที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดินทาง 

หรือ เรียกเก็บคาทวัรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ 

หรือ คาใชจายเพิม่ที่เกดิขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 

ราคานีค้ิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทาง

บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณดงักลาว 

เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบด็เสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงนิในทกุกรณ ี

หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมตัิ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท และคาวีซาตามที่สถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสอืเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกบัวนัเดนิทางที่ทานไดทําการจองไวกับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

รับผิดชอบทุกกรณ*ี* 


