
 



 



DAY1 สุวรรณภูมิ -กรุงอิสตนับูล (ระยะเวลาการเดินทางตามสายการบินท่ีลูกคา้ไดเ้ลือกไว)้ 

คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ FRIENDLYTRIP TRAVEL

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

QATAR AIRWAYS  (บินต่อเคร่ือง) เคาน์เตอร์ Q ประตู 8  น า้หนักกระเป่า 25 กก. และห้ิวขึ้นเครื่องได้ 7 กก.  

TURKISH AIRLINE (บินตรง)        เคาน์เตอร์ U ประตู 9  น า้หนักกระเป่า 20 กก. และห้ิวขึ้นเครื่องได้ 7 กก.  

เดินทางถึง  ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย

ประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

DAY2  กรุงอิสตนับูล - ล่องเรือ – เมืองทรอย - สถานท่ีโบราณคดีกรุงทรอย - ชานคัคาเล่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขาน

สืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย 

(WOODEN HORSE OF TROY) ม้ า ไ ม้ ที่ มี ชื่ อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์

ภาพยนตร์เร่ือง ทรอย (TROY) ที่ชาว

กรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อ

เป็นของก านัล แต่ความจริงแอบบรรจุ

คนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตู

เมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัว

เมืองจนท าให้เมืองทรอยล่ม

ส ล า ย  ซึ่ ง เ ป รี ย บ เ ส มื อ น

สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกล

การศึกของนักรบโบราณ 



12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สถานที่โบราณคดีกรุงทรอย ชมสถานที่และแหล่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุง

ทรอยจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ เฮล

เลสปอนต์ (HELLESPONT) มีความยาว 65 กโิลเมตร ส่วนที่แคบที่สดุกว้าง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจาก

ตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส ์ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ 

ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกบัทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมืองทรอย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม IRIS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 1) 

DAY3 เมืองเปอรก์ามมั – นัง่กระเชา้ลอยไฟ ถ่ายภาพ 360 องศา - เมืองโบราณเอฟฟิซุส -

ปามุคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 

08.00 น. น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึน สู่ เมืองเปอรก์ามมั 

( CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ ตั้ ง

ตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 

1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเล

อีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของ

แม่น ้าไคซูส ซึ่ งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี

ความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็น

ที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปียน เซ



อุส ปัจจุบันนี้ เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเกบ็รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมือง

เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในท าเลที่

สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานใน

การป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนิน

เขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้อง

ล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้  ชม วิหารเอสเคลปิออน อยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้าง

ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถเลก็แทน

กระเช้าไฟฟ้า) 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมือง

โบราณที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ่ง

อพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึด

ครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็ก

ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้า

ครอบครองก ็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้ นเป็น

เมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดิน

บนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สอง

ข้างทางเตม็ไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 

2 ,000 ปีที่ แ ล้ว  ไ ม่ ว่าจะเ ป็นโรงละคร

กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 

คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้  น าท่านชม ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่

ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ ให้เหน็อยู่จนถึงทุกวันนี้  

 



 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มี

น า้พุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่

หน้าผา จนเกดิผลึขึ้นกึ่งสถาปัตยกรรม และน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) 

ผลจากการไหลของน า้พุเกลือแร่ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิดทศันียภาพของน า้ตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผล



จากการแขง็ตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซึ่งมีความ

งดงามมาก บริเวณเดียวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมันโบราณ

ที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน า้พุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่าน

ไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี้ เกดิการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วน

ยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสาน   

โรมันโบราณ เป็นต้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

(คืนที่ 2) 

DAY4 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคปัปาโดเกีย - ถ่ายรูปชิครา้นเสือ่ -  ชมวิว GOREME 

SUNSET VIEW – พิเศษชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เดินทาง

สู่ เมืองคปัปาโดเกีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทาง

ตะวันออกของอานาโตเลียตอนกลางของ

ประเทศตุรกีเป็นดินแดนที่มีความส าคัญ

และเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีมาแต่โบราณ 

เนื่ องจากตั้ งอ ยู่ในภู เขาทอรัสไปจนถึง

บริเวณทะเลด า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง

สายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนประเทศจีน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

จากนั้น น าคณะเข้าถ่ายรูปชิคๆ ณ ร้านเสื่อ จากนั้น

น าคณะถ่ายรูปวิวที่ GOREME SUNSET 

VIEW  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของ 

  โรงแรม (9) 

พิเศษ ชมการแสดงโชว์ระบ าหน้าท้อง 

(BELLY DANCE) ซึ่ งเ ป็นการเต้นร าที่



เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึง

ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่

โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกใีนปัจจุบัน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HERA CAVE SUITES หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 3) 

DAY5 อิสระพกัผ่อนหรือเลือกซ้ือโปรแกรมเสริม นัง่บอลลูน & นัง่รถจ๊ิบตะเวนชมวิว – 

พิพิธภณัฑเ์กอราม่า -สนามบิน Kayseri -สนามบินอิสตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (10)  

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC 

FACTORY) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต

กรรมวิธกีารผลิตสนิค้าพื้ นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อสิระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า

ได้ตามอธัยาศัย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลาง

ของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน 

และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์

ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถาน

จ านวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ  การผลิตเคร่ือง



เซรามิคล า้ค่าแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ 

ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้  ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็น

จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เหน็ด้วยกบัศาสนา

คริสต์ 

 

จากนั้น  น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน Kayseri Erkilet Airport บินภายในประเทศสู่สนามบินอิสตนับูล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 4) 

DAY6 พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซ ์มาเก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (13) 

จากนั้น น าท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาเช (DOLMABAHCE) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 

1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินใน



ปัจจุบันถึงประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวัง

ยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น า้หนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแก้วเจียระไน 

และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) **  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14) 

จากนั้น น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า 

(THE BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 

กิโลเมตรความกว้างเร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้  ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของ



สุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญย่ิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ

ทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่องแคบแห่งนี้  ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือน

สไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) หรือตลาดเคร่ืองเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลา

ตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 

ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คามี สินค้าที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็น

หลัก นอกจากนี้ ยังมีถั่วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ้ ง น า้มันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเคร่ืองประดับอีกด้วย 

อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง เมื่อไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศ

ยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (คืนที่ 5) 

DAY7 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ชอ้ปป้ิงทกัซิม สแควร ์- 

   สนามบินอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (16) 

จากนั้น น าท่าน เขา้ชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์

เหมด็ที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า 

ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท า

กิริยาให้ส ารวม สุเหร่านี้ สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ด

สิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น า

ศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อ



สุเหร่าสีน า้เงินภายในประดับด้วยกระเบื้ องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น 

กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช่ัน เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและ

นางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและ

ด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อ านวยความ

สะดวกให้กบัประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน า้ ที่พักกองคาราวาน โรง

ครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE) 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายด้วยชุดสภุาพ ส าหรับการเข้าชมสเุหร่า ** 

การเข้าชมสเุหร่า จ าเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสภุาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

สภุาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป  

และเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะ 

สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็น

สนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดร

โมส ปัจจุบันถูกน าไปใช้ในภาษาฝร่ังเศสด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ 

(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิป

โปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และ



เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น 

คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใคร

ทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เช่ือว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 

ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาต้ังที่น่ีเมื่อ 

ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงคร่ึงต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส 

(OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพทม์า

จากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหลก็แหลม เขม็ หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะ

ของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสา

จะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหล่ียมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็น

ลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ 

ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นก าเนิดจากอยิีปต์โบราณ เป็น

สัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้า

วิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจ์ะ

แกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเร่ืองราวของ

การสร้างเพ่ือบูชาเทพเจ้า ดังนั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัย

ยะแห่งที่ต้ังของสถานที่ส าคัญ หรือสถานที่ศักด์ิสทิธิ์ของอยิีปต์ 



จากนั้น น าท่านชม (Mosque of Hagia Sophia) **ปิดท าการทุกวนัจันทร*์*  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลม

แบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปล่ียน

โบสถ์น่ีให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซู

คริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันน้ีคง

บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก

ซึ่งมีพ้ืนที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน า้หนักของอาคาร

ลงสู่พ้ืนแทนการใช้เสาค า้ยันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล า้หน้ามากในยุคนั้น 

(ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคัญที่ท าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (17) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) เป็นหอคอยหินสไตล์โรมัน เป็นหนึ่ง

ในแลนด์มาร์กที่เหน็ได้ชัดโดดเด่นของเมืองอิสตันบูลภายในหอคอยน้ันมีทั้งหมด 9 ชั้น ใน

บริเวณชั้น 7-9 จะมีหน้าต่างที่สามารถมองออกไปยังภายนอกได้กว้างไกลจึงเป็นจุดชมวิว

ช้ันเย่ียมของอิสตันบูลที่นักท่องเที่ยวสามารถข้ึนไปชมทัศนียภาพของเมืองรวมทั้งความ

งดงามของทะเลมาร์มาราได้ไกลสดุลูกหูลูกตา 



จากนั้น น าคณะ ชอ้ปป้ิงย่านจัตุรสัทกัซิม เป็นย่านฮิตที่สุด เป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปป้ิงที่มี ถนนช้อปป้ิงอัน

เก่าแก่ในอิสตันบูล ยาว 1.4 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งที่มีผู้คนจ านวนมากต่างมารวมตัวกันที่นี่ ไม่ว่าจะ

เป็นของท้องถิ่นหรือชางต่างชาติ ส าหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปที่นี่มีจุดตามซอกซอยที่มีแสงสวยๆรอด

ออกมาและยังมีวิวเก๋ๆ จากรถแทรมที่วิ่งผ่านไปมาอกีด้วย 

 และเมื่อได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่สนามบินน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตา

เติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสู่ประเทศไทย (ตามไฟทแ์ละสายการ

บินที่ท่านได้เลือกไว้) 

DAY8 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจจาก  

FRIENDLY TRIP TRAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดและเงือ่นไขการเดินทางกรุป๊ส่วนตวั  

New++ โปรบินตรง TURKISH AIRLINE (จองก่อน 2 มนีาคม 65) 

ก าหนดวนัเดินทาง 3-10 เมษายน 65 

“เดินทางวนัอ่ืน สอบถามอีกครั้ง” 

 

รถที่ใชใ้นการเดนิทางไซค ์13 ท่ีน ัง่ น ัง่สบาย 

 

 

จ านวนผูเ้ดินทาง  ราคาท่านละ  พกัเดีย่วเพิม่ 

4 ท่าน 73,900 4,900 

6 ท่าน 61,900 4,900 

8 ท่าน 58,900 4,900 

10-11 ท่าน 51,500 4,900 



เดินทางกบัเราดียงังยั 

1. คณะสามารถก าหนดไซค์กรุ๊ป และเลือกสายการบินได้เอง  

2. ทวัร์รวมค่าตัว๋ไป-กลับกรุงเทพฯ  

3. ค่าตัว๋ภายในประเทศ 1 เที่ยว น า้หนักกระเป๋า 20 กก.  

4. ทวัร์รวมค่าทริปทั้งหมดเรียบร้อย ไม่มีการเรียกเก็บเพิม่ 

5. ทวัร์รวมค่า RT-PCR ก่อนกลบัไทย 48 ชั่วโมง 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ  

1. มัดจ าท่านละ 40,000.- (ออกตัว๋จริงไฟทไ์ปกลับ กรุงเทพฯ-อสิตันบูลและเที่ยวบินในประเทศที่

ตุรก)ีตัว๋จะจัดส่งให้ในรูปแบบ E-Ticket ทั้ง 2 ไฟท ์เมื่อออกตัว๋แล้วไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้

เดินทางได้ เงื่อนไขเป็นไปตามกฎของแต่ละสายการบิน 

2. ช าระส่วนที่เหลือ 1 เดือนก่อนเดินทาง 

อตัรานี้ รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) 

เงื่อนไขน า้หนักกระเป๋าตามที่ได้แจ้งไว้ 

2. ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง 

3. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง)  

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ใน

โปรแกรม 

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

6. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าทริปไกด์จากประเทศไทย, ค่าทริปมัคคุเทศกท้์องถิ่นและพนักงานขับรถ 

(นอกเหนือจากนั้นแล้วแต่สนิน า้ใจของทางคณะ ที่พอใจกบัการบริการของเจ้าหน้าที่) 

8. ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

9. ค่าเบ้ียประกันคุ้มครองการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 2,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



10. ค่าตรวจ RT PCR เพ่ือออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 35 USD 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซัก

รีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนักเกิน  กว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

4. ค่า RT-PCR TEST 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (อัพเดท ณ วันที่ 25 ม.ค. 65 เดินทางเข้าประเทศ

ตุรกไีม่ต้องใช้ผลตรวจแล้ว)กรณีมีการเปล่ียนแปลงทางทวัร์จะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง 

5. ค่า Vaccine Passport 

6. ค่าโรงแรมกกัตัวตอนมาถึงที่ประเทศไทย 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง โปรดศึกษารายละเอียดก่อนจองทวัร ์

1. ตัว๋ที่ออกและส่งให้ลูกค้าเป็นตัว๋จริง การยกเลิกการเดินทางเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋ของสายการบิน

นั้นๆก าหนด 

2. กรณียกเลิกก่อนเดินทาง 30 ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง 

3. กรณีผู้เดินทางไปไม่ครบตามจ านวนที่ตกลงตอนแรก ค่าทวัร์จะมีการเฉล่ียส่วนต่างและแจ้งกบัทาง

คณะทราบ 

4. อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอกีคร้ังก่อนการเดินทาง 

ก่อนออกบัตรโดยสาร 

5. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทราบ 

6. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ที่ท่านเร่ิมจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัท

ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกดิข้ึนกบัผู้เดินทาง  

7. ทัวร์ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่ รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามที่ระบุ 



8. หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็น

จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน 

  ต่างประเทศ ทางทวัร์จึงขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วน 

ใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่าย

แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

11.   กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ 

    เกดิข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

12.   ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,  

    การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน า 

    สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทวัร์  

13.   ทวัร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง  

    ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของ   

     ไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

14.   รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากทัวร์อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารอง 

    โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ 

     ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

15.   ใบเตรียมตัวก่อนเดินทางจะจัดส่งให้คณะก่อนเดินทาง 7 วัน 

*เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางทวัร ์ 

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงทั้งหมดนี้ แลว้* 

** ท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไป เพือ่การท่องเท่ียว ประเทศตุรกี ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกิน 30 วนั ต่อครั้ง ** 

 


