
  
 
 

FTT2309 ทัวร์ตุรก ีแกรนด์ตุรก-ีเทศกาลชมดอกทิวลปิ 10 วนั 7 คืน (TK) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

น ำทุกท่ำนชมมนตเ์สน่ห์แห่งดินแดน 2 ทวีป พร้อมทั้งสัมผสัอำรยธรรมท่ีมีมำยำวนำนตั้งแต่ยคุจกัรวรรดิโรมนั  
เท่ียวชม “เมืองโบรำณเอเฟซุส” ยคุกรีกโรมนั  และ สัมผสัควำมงำมของ “ปำมุคคำเล่” มรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรม 
เก็บภำพควำมประทบัใจของ “ปำมุคคำเล่” พื้นท่ีมหศัจรรยท่ี์เป็นทั้งมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรม พร้อมชมควำม



  
 

ยิง่ใหญ่ของนครใตดิ้น “ไคมคัลี” ชมพื้นท่ีประวติัศำสตร์ของอิสตนับูล “พระรำชวงัทอปคำปี” โดยไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก ้“ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ือของโลก 

 *** พกัโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ *** 

ก าหนดการเดินทาง 
เมษายน-พฤษภาคม 2565 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อสิตันบูล  
20.30 น. ส ม ำ ชิ ก ทุ ก ท่ ำน พ ร้ อ ม กั น  ณ  ท่ ำ อ ำก ำศ ย ำน สุ ว ร รณ ภู มิ  ผู ้ โ ด ย ส ำรข ำอ อ ก ระ ห ว่ ำ งป ร ะ เท ศ 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ประตูทำงเขำ้ 10 เคำน์เตอร์ U  โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษทัฯ คอยอ ำนวย
ควำมสะดวกและดูแลเร่ืองสัมภำระพร้อมบตัรท่ีนัง่ 

23.30น. ออกเดินทำงสู่ เมืองอิสตนับลู โดยสำยกำรบิน TURKISK AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 069 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)   อสิตนับล ู- ชานัคคาเล - ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอยวาริค  
06.10 น.  เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนอิสตนับลู อำตำตูร์ก หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้ เมือง และด่ำนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ 

ออกเดินทำงสู่ “เมืองชำนัคคำเล่” (CANAKKALE) ซ่ึงมีควำมส ำคัญทำงประวติัศำสตร์  เดิมมีช่ือว่ำ “โบกำซี” 
(BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต ์(HELLESPONT) ตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดำร์ดำแนลส์ใกลก้บัแหลมเกลิ
โบลูบนฝ่ังของทะเลมำร์มำร่ำและติดกับทะเลอีเจียน โดยมีช่ือเสียงในด้ำนกำรท่องเท่ียว เน่ืองจำกมีซำกโบรำณ
สถำนท่ีถูกสร้ำงขึ้นในสมยัโรมนัหลำยแห่ง น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ำเรือ “อีเคบทั” (ECEABAT) เพื่อเปล่ียนเป็นเรือเฟอร์ร่ี 
ขำ้มฟำกสู่ชำนคัคำเล่ (ฝ่ังเอเชีย) ระหวำ่งกำรล่องเรือชมควำมสวยงำมของช่องแคบคำร์ดำแนลส์  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม “เมืองทรอย” (TROY) ปัจจุบนั

กรุงทรอย ไดต้ั้งอยู่ในเมืองชำนัคคำเล่ ซ่ึง
ไ ด ม้ ีก ำ ร ข ุด ค น้ ซ ำ ก ก ร ุง ท ร อ ย ที ่มี
ประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 4,000 ปีซ่ึงเป็น
แหล่งโบรำณคดีที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของ
โลก โดยนักโบรำณคดีชำวเยอรมนัชื่อเฮน
ร ิค  ช ไ ล แ ม น น ์ (HEINRICH 
SCHLIEMANN) ในปี 1870 ปัจจุบนัเหลือ



  
 

เพียงซำกที่ทบัถมซ้อนกนัถึง 9 ชั้น และอนุสรณ์อนัยิ่งใหญ่อย่ำงมำ้ไมเ้มืองทรอย น ำชม  “มำ้ไมจ้ ำลองเมือง
ทรอย” ที่ชื่อว่ำ “มำ้ไม้โทรจนั” ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชำญฉลำดดำ้นกลศึกของนักรบโบรำณซ่ึงเป็น
สำเหตุที่ท ำให้กรุงทรอยแตก สงครำมมำ้ไม  ้เป็นสงครำมที่ส ำคญัต ำนำนของกรีกและเป็นสงครำมระหว่ำง
กองทพัของชำวกรีกและกรุงทรอยหลงัจำกสู้รบกนัเป็นเวลำสิบปี กองทพักรีกก็ไดค้ิดแผนกำรที่จะตีกรุงทรอย 
โดยกำรสร้ำงมำ้ไมจ้ ำลองขนำดยกัษ์ที่เรียกว่ำมำ้ไมเ้มืองทรอย โดยทหำรกรีกไดเ้ขำ้ไปซ่อนตวัอยู่ในมำ้โทรจนั
แลว้ก็ท ำกำรเข็นไปไวห้น้ำกรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสัญลกัษณ์ว่ำชำวกรีกยอมแพส้งครำมและไดถ้อย
ทพัออกห่ำงจำกเมืองทรอย ชำวทรอยเม่ือเห็นมำ้โทรจนัก็ต่ำงยินดีว่ำกองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท ำกำรเข็น
มำ้โทรจนัเขำ้มำในเมืองแลว้ท ำกำรเฉลิมฉลองเป็นกำรใหญ่เมื่อชำวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหำรกรีกที่ซ่อน
ตวัอยู่ก็ออกมำจำกมำ้โทรจนัแลว้ท ำกำรเปิดประตูเมืองให้กองทพักรีกเขำ้มำในเมืองแลว้ก็สำมำรถยึดเมือง
ทรอยได ้ก่อนที่จะท ำกำรเผำเมืองทรอยทิ้ง ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำน เดินทำงสู่ “เมืองไอยวำริค” (ระยะทำง 167 
กม.) 

 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัที่ :      HALIC PARK HOTEL AYVALIK                                          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  ไอยวาริค - เพอร์กามัม - เอเฟซุส - เมืองโบราณเอเฟซุส  
                                               โรงงานเคร่ืองหนัง - คูซาดาซึ  
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเพอร์กำมำ” (BERGAMA) (ระยะทำง 63 กม.) เป็นเมืองชำยฝ่ังทะเลเอเจียนของ
ประเทศตุรกี ในอดีตกลุ่มชำวกรีก อีโอเลียน (AEOLIAN) เป็นผูบุ้กเบิกในกำรเขำ้มำตั้งรกรำก ในช่วง 800 ปีก่อน
คริสตกำล และยงัมีซำกเมืองโบรำณท่ียงัหลงเหลืออยู่ให้ชม เมืองเพอร์กำมำเป็นเมืองโบรำณ มีควำมเจริญรุ่งเรือง
สูงสุดในช่วงรำว 281-133 ปี ก่อนคริสตกำล 
ซ่ึงถือเป็นยุคทองของศิลปะและวิทยำกำร
ขอ งก รีก  เรี ย ก ว่ ำยุ ค  “เฮ ล เล น ลิ ส ติ ก ” 
(HELLENISTIC) โดยดินแดนอนำโตเลีย 
(หรือตุรกีในปัจจุบัน) ซ่ึงเดิมก่อนหน้ำน้ีอยู่
ภำยใต้อำณำจักรเปอร์เซีย และต่อมำถูกยึด
ครองโดย พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช 



  
 

เป็นระยะเวลำประมำณ 10 ปี หลงัจำกนั้น พระเจำ้อเล็กซำนเดอร์มหำรำชก็ส้ินพระชนม์ อำณำจกัรทั้งหมดของ
พระองค์ จึ งถู กแบ่ งออก เป็น  4 ส่ วน  ปกครองโดยขุนพลส ำคัญ ของพระองค์  4 คนคื อ  1.คัสซั น โด
รส (CASSANDROS) ปกครองมำซิโดเนีย และ กรีซ 2.เซเลอคุส (SELEUSCUS) ปกครองเมโซโปเตเมีย ซีเรีย และ
อำนำโตเลียตะวนัออก 3.ปโตเลมี (PTOLEMY) ปกครองอียิปต์ ลิเบีย และอำนำโตเลียตอนเหนือ  4.ไลซิมำคุส 
(LYSIMACHUS) ปกครองอำนำโตเลียตอนใตแ้ละตะวนัตก น ำทุกท่ำนชม “แท่นบูชำเพอร์กำมำ” (PERGAMON 
ALTAR) เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีสร้ำงขึ้นในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์EUMENES II ในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 2 บน
ระเบียงแห่งหน่ึงของเมืองกรีกโบรำณ PERGAMON โครงสร้ำงมีควำมกวำ้ง 35.64 เมตรและลึก 33.4 เมตร บนัได
หน้ำเพียงล ำพงักวำ้งเกือบ 20 เมตร ฐำนตกแต่งดว้ยผำ้สักหลำดนูนสูงโล่งอกแสดงกำรต่อสู้ระหว่ำงเหล่ำยกัษ์และ
เทพเจำ้โอลิมเปียท่ีรู้จกักันในนำม GIGANTOMACHY มีผนังชั้นสองท่ีมีขนำดเล็กกว่ำและได้รับกำรอนุรักษ์ไว้
น้อยกว่ำบนผนังศำลดำ้นใน น ำชม RED BASILICA หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ RED HALL และ RED COURTYARD 
เป็นวิหำรเก่ำแก่ท่ีถูกท ำลำยในเมืองโบรำณของ PERGAMON ซ่ึงปัจจุบนั BERGAMA ทำงตะวนัตกของประเทศ
ตุรกี วดัน้ีสร้ำงขึ้นในสมยัจกัรวรรดิโรมนัอำจอยูใ่นช่วงเวลำของเฮเดรียนและตำมค ำสั่งของพระองค ์เดินทำงสู่ มหำ
นครโบรำณยุคสมยักรีกและโรมนั “เอเฟซุส” (EPHESUS) (ระยะทำง 188 กม.)   โดยมีอำยุมำกกว่ำ 2,500 ปี ถูก
สร้ำงขึ้นก่อนยคุคริสตกำล 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 
บ่ำย น ำชม “เมืองโบรำณเอเฟซุส” หรือ เอเฟส เมืองโบรำณยุคกรีกโรมัน เป็นเมืองเก่ำยุคจักรวรรดิโรมันท่ีถือว่ำ

เจริญรุ่งเรืองดว้ยศิลปะวิทยำกำร มีระบบวำง
ท่อน ้ ำ หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้ งโรงละคร
ใหญ่ทรงโคง้แบบพิมพนิ์ยมของกรีกโบรำณ 
มีลำนกว้ำงตรงกลำง แบ่งท่ีนั่งคนดูเป็น 3 
ชั้ นตำมระดับควำมส ำคัญไล่ไปจนถึงคน
ธรรมดำสำมัญ ใช้เป็นท่ีเป็นท่ีประชุม จัด
แสดงละครและกำรต่อสู้สิงสำรำสัตว์ของ
เหล่ำทำส  จำกนั้ น เข้ำชม “โรงงำนเคร่ือง
หนัง” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี 
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองคุซำดำซึ” (KUSADASI)  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



  
 

พกัที่ :   RAMADA HOTEL & SUITES KUSADASI                           หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
      

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)      คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลสิ - ปราสาทปุยฝ้าย 
  อนัตัลยา  
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  “ปำมุคคำเล่” (PAMUKKALE) (ระยะทำง 191 กม.) บ่อน ้ ำร้อนศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงธรรมชำติได้
สร้ำงสรรคข์ึ้นมำ โดยค ำว่ำ “ปำมุคคำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” PAMUK หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ 
KALE หมำยถึง ปรำสำท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวท่ีเกิดขึ้นจำกธำรน ้ำใตดิ้น ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมำณท่ี
สูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ”  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม “นครโบรำณเฮียรำโพลิส” หรือนครศกัด์ิสิทธ์ิ (HIERAPOLIS) สันนิษฐำนกนัวำ่มีอำยปุระมำณ 2,200 ปี 

เพรำะถูกสร้ำงขึ้นก่อนคริสตกำล ในยุคของ
กษัตริย์ยูเมเนสท่ี 2 แห่งอำณำจักรเพอร์กำ
มอน โดยสร้ำงให้อยู่ใกล้กับแอ่งน ้ ำแร่ร้อน
ปำมุคคำเล่ แต่หำกถอดควำมค ำว่ำเฮียรำโพ
ลิส  หมำยถึ ง  เมื องแห่ งควำมศัก ด์ิ สิ ทธ์ 
เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์และ
ยุคเส่ือมถอยเฮียรำโพลิสเองก็เป็นแบบนั้น 
หลังจำกเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมัน ก็ เกิด
แผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองยอ่ยยบั  

 
 ประมำณปลำยศตวรรษท่ี  2 เฮียรำโพลิส 

ค่อยๆถูกบู รณะฟ้ืนฟู ขึ้ น ใหม่  จนก้ำว สู่
ศตวรรษท่ี 3 ด้วยควำมรุ่งโรจน์สุดๆแต่เวลำ
เคล่ือนไปถึงศตวรรษท่ี 7 ก็ถึงยุคเส่ือม เม่ือ
ถูกข้ำศึกต่ำงถ่ินรุกรำน นอกจำกน้ียงัได้รับ
ควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว น ำท่ำนชม 
“ป รำส ำท ปุ ย ฝ้ ำย ” (COTTON CASTLE) 



  
 

เมืองแห่งน ้ำพุเกลือแร่ร้อน มีหนำ้ผำท่ีขำวกวำ้งใหญ่ดำ้นขำ้งของอ่ำงน ้ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ยหอยแครงและน ้ำตกแช่แข็ง 
ถำ้มองดูจะดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย น ้ ำแร่ท่ีไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็น
รูปร่ำงต่ำง ๆ อย่ำงมหัศจรรย ์น ้ ำแร่น้ี มีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำ
ด่ืม เพรำะเช่ือว่ำมีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และ
โรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือว่ำน ้ ำพุร้อนสำมำรถรักษำโรคได ้ในปี ค.ศ.1988 เมืองเฮียรำโพลิสและปำมุคคำเล่
ไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรม  จำกนั้น เดินทำงสู่ “อนัตลัยำ” (ANTALYA) (ระยะทำง 
242 กม.) เมืองท่องเท่ียวชำยทะเล ท่ีตั้งอยู่ริมชำยฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ซ่ึงอยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกี เป็น
อีกหน่ึงเมืองประวติัศำสตร์ ซ่ึงสำมำรถยอ้นกลบัไปประมำณ 150 ปีก่อนคริสตกำล ส ำหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บนท่ี
รำบชำยฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขำและทอ้งทะเลอนังดงำม จนนักท่องเท่ียวท่ีเคยมำเยือนลว้นให้กำรยกย่องว่ำ
เป็น “ริเวียร่ำแห่งตุรกี” สถำนท่ีท่องเท่ียวภำยในเมืองมีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและแหล่ง
ท่องเท่ียวทำงประวติัศำสตร์ ท่ีถือวำ่มีควำมเก่ำแก่มำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนูซีฟู้ด 

พกัที่ :   AKRA HOTEL ANTALYA                                                        หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
  
 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)     อนัตัลยา - หอคอยฮิดิร์ลคิ - ล่องเรืออนัตัลยา - คอนยา  
พพิธิภัณฑ์เมฟลานา  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 



  
 

น ำท่ำนชม “หอคอยฮิดิร์ลิค” (HIDIRLIK TOWER) เป็นหอคอยท่ีมีควำมส ำคญั ซ่ึงสร้ำงขึ้นจำกหินสีน ้ ำตำลอ่อน
เพื่อใช้เป็นป้อมปรำกำร หรือ ประภำคำร ในอดีตเป็นจุดหมำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของเมือง 
จ ำ ก นั้ น น ำ ช ม  “ ป ร ะ ตู เฮ เด รี ย น ” 
(HADRIAN’S GATE) ประตูชัย ซ่ึงสร้ำงขึ้น
ต ำม ช่ื อของจัก รพ รร ดิ โรมัน เฮ เด รี ยน 
(ROMAN EMPEROR HADRIAN) ใน ช่ ว ง
ศตวรรษท่ี 2 โดยประตูนั้ น ถูกสร้ำงขึ้ นใน
รูปแบบทรงโคง้จ ำนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่ำเป็น
ประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของตุรกี  น ำท่ำน 
“ล่องเรืออ่ำวอันตัลยำ” (ANTALYA BOAT 
TRIP) ซ่ึ งอยู่ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ระหวำ่งทำงท่ีไดล้่องเรือ ท่ำนจะไดส้ัมผสับรรยำกำศบำ้นเมืองอนัสวยงำม โรงแรมและบำ้นท่ีลดหลัน่แต่ละชั้นสลบั
กบัตน้ไมส้วยงำมบนหนำ้ผำ ท่ำนจะไดช้มวิวควำมงดงำมของ “น ้ ำตกดูเดน” (DUDEN WATERFALLS) น ้ ำตกขึ้น
ช่ือของเมืองอนัตลัยำ ท่ีไหลลงสู่ยงัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงแบ่งออกเป็นหลำยชั้น บำงช่วงก็มีลกัษณะเหมือนล ำ
ธำรไหลไปส้ินสุดท่ีหนำ้ผำหินริมทะเล ซ่ึงท ำใหน้ ้ำตกแห่งน้ีมีควำมสวยงำมมำก  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองคอนยำ่” (KONYA) (ระยะทำง 305 กม.)   เป็นเมืองท่ีนิยมใชเ้ป็นจุดพกัของกำรเดินทำง
ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกีหรือท่ียุคนั้น
เรียก อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ ำของประเทศ   น ำท่ำนชม “พิพิธภณัฑ์เมฟลำนำ” (MEVLANA MUSEUM) อำคำร
หลงัใหญ่ท่ีมีโดมสีเขียวทรงแปลกตำหลงัน้ีแมจ้ะเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ท่ีน่ีคือสถำนท่ีส ำหรับ 



  
 

 ประกอบ พิธีกรรมทำงศำสนำอิสลำมท่ีสร้ำงโดย “เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี” ( MEVLANA CELALEDDIN 
RUMI) และบรรดำนักบวชในศำสนำจะใช้
เป็นท่ีสวดมนตท์ ำสมำธิดว้ยวิธีกำรอดอำหำร
เพื่อทรมำนตัวเองแล้วไปเดินหมุนวนเป็น
วงกลมพร้อมกบักำรท ำจิตให้สงบดว้ยกำรฟัง
เสี ย ง ข ลุ่ ย เ รี ย ก วิ ธี น้ี ว่ ำ  “WHIRLING 
DERVISHES” ดำ้นหน้ำพิพิธภณัฑ์จะมีสวน
สวย ริมท ำง เดิ น ท่ี ปู ด้ ว ยแผ่น หิ น  ส่ วน
พิพิ ธภัณฑ์ย ังตกแต่งอย่ำงสวยงำม  แต่ก็
เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมด้ำนหน่ึงของ
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี ผูส้ร้ำง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษย์
ผูติ้ดตำมรับใชใ้กลชิ้ดท่ำนดว้ย อีกทั้งในวนัท่ี 17 ธนัวำคมของทุกปีจะมีกำรเฉลิมฉลองวนัครบรอบกำรจำกไปของ
เมฟลำนำเม่ือปี ค.ศ. 1271 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัที่ :   GRAND HOTEL KONYA                                                             หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
  

วนัที่หกของการเดินทาง(5)     คอนยา - คาราวานสไลน์ - คปัปาโดเกยี - นครใต้ดนิ - ระบ าหน้าท้อง 
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 
 เดินทำงสู่ “เมืองคปัปำโดเกีย” (CAPPADOCIA) (ระยะทำง 240 กม.) เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงำมและเป็น

ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรย์ คปัปำ
โดเกีย  เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต ์(ชนเผ่ำรุ่น
แรกๆ ท่ีอำศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่ำ 
ดินแดนม้ำพันธุ์ดีตั้ งอยู่ทำงตอนกลำงของ
ตุรกีเป็นพื้นท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟ
เออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือประมำณ 3 
ล้ำนปีท่ีแล้ว เถ้ำลำวำท่ีพ่นออกมำและเถ้ำ
ถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบั
ถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมำ กระแส น ้ ำ ลม 



  
 

ฝน แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลำ้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำด
แปลกตำน่ำพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนใน
เทพนิยำยจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขำนกนัว่ำ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปีค.ศ. 1985 ยูเนสโกไดป้ระกำศให้พื้นท่ีมหัศจรรย์
แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี ระหว่ำงทำง แวะเท่ียวชม “คำรำวำนสไลน์” 
(CAVARANSERAI) ท่ีพกักองคำรำวำนในอดีตของสุลต่ำนฮำนี ตั้งอยูท่ี่หมู่บำ้นสุลต่ำนฮำนีสร้ำงโดยสุลต่ำนอำเลด
ดิน เคยโ์คบำท รำวศตวรรษท่ี 13 ประตูท ำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลำยโบรำณตรงกลำงเป็นสุเหร่ำ ส่วนบริเวณอ่ืน
จดัเป็นครัว โรงอำบน ้ ำ และห้องนอน โดยค ำว่ำ “คำรำวำนสไลน์” หมำยถึง ท่ีพักของผูท่ี้ตรำกตร ำมำจำกกำร
เดินทำง โดยคำรำวำนสไลน์นั้น มกัมีประตูสูงกวำ่ตวัอำคำรมำกเพื่อใหน้กัเดินทำงมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  เดินทำงสู่ “ไคมคัลี” (KAYMAKLI) เพื่อน ำท่ำนชม “นครใตดิ้น” (KAYMAKLI UNDERGROUND CITY) เมือง

ใตดิ้นโบรำณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยเมืองใต้
ดินของตุรกี มีอยู่หลำยแห่ง แต่ละแห่งมี
อุโมงค์เช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถำนท่ีท่ีผูน้ับถือ
ศำสนำคริสต์ใช้หลบภยัชำวโรมนัท่ีตอ้งกำร
ท ำลำยร้ำงพวกนับถือศำสนำคริสต์ เมืองใต้
ดินท่ีมีขนำดใหญ่ แต่ละชั้นมีควำมกวำ้งและ
สูงขนำดเท่ำเรำยืนได้ ท ำเป็นห้อง ๆ มีทั้ ง
ห้องครัวห้องหมักไวน์  มีโบสถ์ ห้องโถง
ส ำหรับใช้ประชุม มีบ่อน ้ ำและระบบระบำย
อำกำศท่ีดี แต่อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยูลึ่กและทำงเดินบำงช่วงค่อนขำ้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนชมกำรแสดงพื้นเมือง “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” (BELLY DANCE) อนัเล่ืองช่ือ ณ เมืองคปัปำโดเกีย ระบ ำหนำ้ทอ้ง
เป็นกำรเต้นร ำท่ีเก่ำแก่อย่ำงหน่ึง เกิดขึ้นเม่ือประมำณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนัก
ประวติัศำสตร์เช่ือกนัว่ำชนเผ่ำยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส ำคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ ำหน้ำทอ้งให้มีมำจนถึงปัจจุบนั  และ
กำรเดินทำงของชำวยิปซีท ำให้ระบ ำหนำ้ทอ้งแพร่หลำยมีกำรพฒันำจนกลำยเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงำมจนกลำย
มำเป็นระบ ำหนำ้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริกำรเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดกำรแสดง) 

พกัที่ :   MINIA CAVE HOTEL                                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 



  
 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)    คปัปาโดเกยี  - ชมววิเมืองคปัปาโดเกยีโดยบอลลูน*** 
  พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - อุชิซาร์ - พาซาแบค - อสิตันบูล  

05.30 น. ***ส ำหรับท่ำนท่ีสนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมควำมงำมของพระอำทิตยข์ึ้น ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือ OPTIONAL HOT 
AIR BALLOON TOUR ได ้ในรำคำประมำณ 250 USD ต่อท่ำน (ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ) ส ำหรับประกนัภยัท่ีท ำ
จำกเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นกำรเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR 
ขึ้นกบัดุลยพินิจของท่ำน)***  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 
 น ำชม “พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่” (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสต์
ท่ีตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ ำเป็น
จ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์และยงัเป็นกำร
ป้องกันกำรรุกรำนของชนเผ่ำลัทธิอ่ืนท่ีไม่
เห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์น ำท่ำนสู่ “อุชิซำร์” 
(UCHISAR) หน่ึงในควำมมหัศจรรยข์องคปั
ปำโดเกีย หุบเขำอุซิซำร์ หุบเขำคล้ำยจอม
ปลวกขนำดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยั ซ่ึงหุบเขำ
ดังกล่ำวมีรูพรุน มีรอยเจำะ รอยขุด  เหมือน
รวงผ้ึง อนัเกิดจำกฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั่วทั้ งภูเขำ เพื่อเอำไวเ้ป็นท่ี
อำศยั อุซิซำร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิ



  
 

ซำร์ มีไวท้ ำหนำ้ท่ีเป็นป้อมปรำกำรท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติเอำไวส้อดส่องขำ้ศึกยำมมีภยัอีกดว้ย น ำท่ำนชมควำม
งดงำม RED VALLEY ผำหินสีขำวอมชมพูอมแดง ทิวทัศน์อนัตระกำรตำ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงหุบเขำคู่กันได้รับกำร
ยอมรับวำ่เป็นอีกสถำนท่ีหน่ึงท่ีงดงำมท่ีสุดในคปัปำโดเกีย 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง (เมนูพิเศษ!!! เคบบัหมอ้ดินเผำอำหำรขึ้นช่ือของเมืองคปัปำโด
เกีย มำแลว้ตอ้งลองใหไ้ด)้ 

บ่ำย น ำท่ำนชม “พำซำแบค” (PASABAG VALLEY) หินทรงสูงใหญ่มีรูปร่ำงคลำ้ยเห็ดสำมหัว เป็นหน่ึงในสถำนท่ี
ส ำคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของคปัปำโดเกีย อีกทั้ง
ยงัเป็นสถำนท่ีท่ีดีท่ีสุดในกำรชมปล่องไฟ
สำมเศียร ซ่ึงถูกโอบลอ้มไปดว้ยหินธรรมชำติ
ท่ีมีควำมสวยงำมแปลกตำ ไดเ้วลำอนัสมควร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ DEVRENT VALLEY ซ่ึง
เป็นจุดชมวิวท่ีสำมำรถเห็นปล่องไฟนำงฟ้ำ
ในรูปแบบต่ำงๆ  น ำท่ำนแวะ “ชมโรงงำนทอ
พรม”  “โรงงำนเซรำมิค” และ “ร้ำนจิวเวอร์
ร่ี” สินคำ้คุณภำพดี และขึ้นช่ือของประเทศตุรกี ให้เวลำท่ำนเลือกซ้ือตำมอธัยำศยัอิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ และ
ของท่ีระลึก  

17.00 น. บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
หลงัรับประทำนอำหำร ออกเดินทำงสู่ สนำมบินไคเซอร่ี 

20.10 น. ออกเดินทำงสู่ อิสตนับูล โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 2015 
21.40 น. เดินทำงถึง อิสตนับูล น ำทุกท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมือง “อิสตนับูล” (ISTANBUL) เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็น

เมืองท่ีมีประวติัศำสตร์ยำวนำนหลำยศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกำล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท ำให้อิส
ตนับูลเป็นเมืองส ำคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถำปัตยกรรมอนั
งดงำมผสมผสำนทั้ง 2 ทวีป ท ำให้อิสตนับูลมีเอกลกัษณ์เฉพำะท่ีพิเศษ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงเศรษฐกิจ วฒันธรรม 
และประวติัศำสตร์ของประเทศตุรกี โดยบริเวณเมืองเก่ำเป็นท่ีตั้งของพระรำชวงัโบรำณ มัสยิด โบรำณสถำน 
พิพิธภณัฑ ์รวมถึงอำคำรแบบออตโตมนัและแบบยโุรป 

พกัที่ :   PULLMAN HOTEL ISTANBUL                                                  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
  



  
 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) อสิตนับูล - สุเหร่าสีน ้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย                                        
สวนอเีมอร์กนั - ฮิปโปโดรม - อ่างเกบ็น ้าเยเรบาทัน - แกรนด์บาซาร์ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
 น ำท่ำนชม “สุ เหร่ำสีน ้ ำเงิน” (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่ำสุลต่ำนห์อำร์เหม็ดท่ี  1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) ** กำรเข้ำชมสุ เหร่ำ
ทุกแห่ง ขอควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนในกำร
แต่งกำยเรียบร้อย ด้ำนในต้องถอดรองเท้ำ 
ถอดหมวก ถอดแว่นตำด ำ เป็นกำรเคำรพ
สถำนท่ี ถ่ำยรูปได ้ห้ำมส่งเสียงดงั และกรุณำ
ท ำกิริยำให้ส ำรวม ส ำหรับผูห้ญิง แนะน ำควร
มีผ้ำคลุมผม **  สุ เหร่ำน้ีสร้ำงในปี  2152 
และเสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่ำนอำห์เหม็ด
ส้ินพระชนม์ด้วยอำยุเพียง 27 พรรษำ) มีหอ
เรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผูน้ ำศำสนำขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจำกยอด เพื่อให้ผูค้นเขำ้มำสวดมนต์ตำม
เวลำในสุเหร่ำ  ช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินภำยในประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้ำจำกอิซนิค ลวดลำยเป็นดอกไมต้่ำงๆ เช่น กุหลำบ 
ทิวลิป คำร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอย่ำงวิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีท่ีให้สุลต่ำนและนำงในฮำเร็มท ำละหมำดและสวด
มนตโ์ดยเฉพำะ มีหนำ้ต่ำง 260 บำน สนำมดำ้นหนำ้และดำ้นนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละพระรำชวงศแ์ละจะ
มีส่ิงก่อสร้ำงท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยำบำล โรงอำบน ้ ำ ท่ีพักกอง
คำรำวำน โรงครัวสำธำรณะคุลิเรีย (KULLIYE) 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
 
บ่ำย น ำท่ ำน เก็บภำพ  “สุ เห ร่ำเซนต์โซ เฟี ย ” 

(SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์ำเจีย โซเฟีย 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลำง ก่อน
จะได้รับคัดเลือกเข้ำรอบสุดท้ำยให้เป็น 1 
ใน 21 ส่ิงมหัศจรรยย์คุใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 
2007 เป็นตน้แบบสถำปัตยกรรมโบสถ์ของ
คริสต์ศำสนิกชนตะวนัตกยุคไบเซนไทน์ 



  
 

(BYZANTINE) ทั้งนิกำยออร์โธดอกซ์ และ คำทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต์ ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุม
สวดมนตข์องชำวมุสลิม  น ำท่ำนชม “ฮิปโปโดรม” (HIPPODROME) หรือสนำมแข่งมำ้โบรำณ ซ่ึงมีเสำโอเบลิสค์
ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลำยท่ียำว 20 เมตร มีงำนแกะสลกัอนัมีควำมหมำยและมีค่ำยิง่ จำกนั้น ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำน
ชมเทศกำลทิวลิป ณ “สวนอีเมอร์กนั” (EMIRGAN PARK) สวนสำธำรณะท่ีมีช่ือท่ีเสียงท่ีสุดของตุรกี ในปี ค.ศ.
2022 เทศกำลชมดอกทิวลิป จะถูกจดัขึ้นระหวำ่งวนัท่ี 01-30 เมษำยน 2565 อิสระให้ทุกท่ำนไดช้มควำมงดงำมของ
ดินแดนแห่งตน้ก ำเนิดดอกทิวลิป มำกมำยหลำกหลำยสีและสำยพนัธ์ อิสระใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงำมของดอกทิว
ลิปตำมอธัยำศยั *** หมำยเหตุ : ควำมสวยงำมของดอกทิวลิป ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ *** น ำท่ำนชม “อุโมงคเ์ก็บ
น ้ำเยเรบำทนั หรือ อุโมงคส่์งน ้ ำเยเรบำทนั” (YEREBATAN SARAY) เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดของอิส
ตนับูล ดำ้นในของอุโมงคมี์เสำแบบโครินเทียนสูงใหญ่เรียงรำยถึง 336 ตน้ โดยอยูไ่ม่ไกลจำกวิหำรเซนตโ์ซเฟียเพื่อ
เป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใช้ในพระรำชวงัส ำรองไวใ้ช้เม่ืออิสตนับูลถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง น ำท่ำนสู่ “แกรนด์บำซำร์” 
(GRAND BAZAAR) ตลำดช้อปป้ิงท่ีใหญ่และโด่งดังท่ีสุดในตุรกีเป็นตลำดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ ภำยในตลำด
ตกแต่งไวอ้ย่ำงสวยงำมและเป็นตลำดเก่ำแก่เปิดมำนำนกว่ำ 1,500 ปี ซ่ึงสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือท่ีทั้ งหมด
เกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้ำนคำ้ขำยของต่ำง ๆ มำกถึง 5,000 ร้ำนคำ้ ท่ีตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร์มีสินคำ้ใหเ้ลือกมำกมำยไม่ว่ำจะ
เป็นของกินเล่นขนมของตุรกีท่ีหำซ้ือจำกท่ีไหนไม่ได ้ของท่ีระลึกท่ีแนะน ำก็จะเป็น ลูกปัดตำปีศำจ เคร่ืองรำง  ชำ 
ผลไมอ้บแหง้  ถัว่หลำกชนิด เช่น ถัว่แมคคำดำเมีย พิตำชิโอ หรือจะเป็นขนมหวำน เตอร์กิสดีไลต์  เคร่ืองเทศ  เซรำ
มิก จำน ชำม แจกัน เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนท์ติดผนัง และของท่ีระลึกอ่ืนอีก
มำกมำย   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่ :  PULLMAN HOTEL ISTANBUL                                                  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  
วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)   อสิตันบูล - พระราชวงัโดลมาบาเชห์ - พระราชวงัทอปคาปึ 

เกบ็ภาพหอคอยกาลาตา - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
 ตลาดเคร่ืองเทศ - สนามบินอสิตันบูล 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 



  
 

น ำท่ำนเขำ้ชม “พระรำชวงัโดลมำบำเชห์” (DOLMABAHCE PALACE) สร้ำงโดยสุลต่ำนอบัดุล เมซิด (ABDUL 
MECIT) ใน ปี  ค .ศ .1843-1856 ยุ ค ป ล ำ ย
อำณำจักรออตโตมัน  ส ร้ำงด้วยหินอ่อน 
ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสำนกบัตะวนัตก 
ตัวอำคำรยำวถึง 600 เมตร ตั้ งอยู่ริมชำยฝ่ัง
ทะเลมำร์มำรำในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ัง
ทวีปยุโรป  ท ำหน้ ำท่ี เป็นศูนย์กลำงกำร
ปกครองของจกัรวรรดิออตโตมนั จำกนั้น น ำ 
ท่ ำน เข้ ำ ช ม  “พ ร ะ ร ำช วัง ท อ ป ค ำ ปึ ” 
(TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่ำซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศำสตร์ท่ีไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระรำชวงัทอป
คำปึ สร้ำงขึ้ นโดยสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 ในปี 
ค.ศ.1459 บนพื้นท่ีกวำ้งใหญ่ถึง 4 ลำนกวำ้ง 
และมีอำคำรขนำดเล็กอีกจ ำนวนมำก ณ จุดท่ี
สร้ำงพระรำชวงัแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นช่อง
แคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเลมำร์
มำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของ
อำณำจักรออตโตมัน  พระรำชวังแห่งน้ี มี
รำชวงศแ์ละขำ้รำชบริพำรอำศยัอยู่รวมกนัมำกถึงส่ีพนักว่ำคน น ำท่ำนเขำ้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง
ทรัพยส์มบติั ขำ้วของเคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่ำงๆ มำกมำย 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร KONYALI ตั้งอยูใ่นพระรำชวงัทอปคำปิ 
 *** หมำยเหตุ  : กรณี ร้ำน KONYALI ปิด

ใหบ้ริกำร ทำงบริษทัฯ ขออนุญำตน ำทุกท่ำน
รั บ ป ร ะ ท ำ น อ ำห ำ ร ก ล ำ ง วั น  ร้ ำ น 
DERALIYE เป็นกำรทดแทน *** 

 
บ่ำย เดินทำงสู่ “ย่ำนกำลำตำ” ตั้ งอยู่ชำยฝ่ังทำง

ตอน เห นือของช่องแคบโกล เด้นฮอร์น 



  
 

(GOLDEN HORN) น ำชม “หอคอยกำลำตำ” (GALATA TOWER) หอคอยหินยุคกลำงสไตล์โรมนั เป็นหน่ึงใน
แลนด์มำร์คของอิสตันบูล ด้วยลักษณะทรงกระบอกสูง ของหอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้ำ ท ำให้เกิด
ทศันียภำพอนังดงำม ของคำบสมุทรและบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตนับูล  ซ่ึงในอดีตพื้นท่ีแถบน้ีเคยเป็นอำณำ
นิคมของชำวเจนวั (GENOESE) อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมย่ำนกำลำตำตำมอธัยำศยั น ำทุกท่ำน “ล่องเรือชมช่องแคบ
บอสฟอรัส” (BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออันดับต้นๆของโลก  เป็นพรมแดน
ธรรมชำติท่ีแบ่งอิสตนับูลออกจำกยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อกบัทะเลด ำ (THE BLACK SEA) เขำ้
กบัทะเลมำร์มำร่ำ (SEA OF MARMARA) ควำมยำวทั้งส้ินประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 
ก.ม. ถือว่ำสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมำพบกนัท่ีน่ี  ระหว่ำงกำรล่องเรือ ผ่ำนชม พระรำชวงั
โดลมำบำเชห์ สร้ำงโดย สุลต่ำนอบัดุล เมซิด (ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใชเ้วลำสร้ำงถึง 30 ปี สร้ำงดว้ยหินอ่อน 
ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสำนกบัตะวนัตก ตวัอำคำรยำวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชำยฝ่ังทะเลมำร์มำรำในช่องแคบ
บอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป น ำท่ำนสู่ “ตลำดเคร่ืองเทศ” (SPICE MARKET) ตั้งอยู่ใกลก้บัสะพำนกำลำตำ ตลำด
ตั้งอยูใ่นร่มและเป็นตลำดใหญ่อนัดบัสองในอิสตนับูลรองจำกแกรนด์บำร์ซำร์ ตลำดเคร่ืองเทศแห่งกรุงอิสตนับูลน้ี
สร้ำงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ำรคำ้ เยนี คำมี รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำร้ำนส่วนหน่ึงจะน ำมำบ ำรุง
มสัยิดและกิจกรรมกำรกุศลอ่ืนๆ มกัเรียกขำนกนัจนติดปำกว่ำตลำดอียปิต ์เพรำะท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสินคำ้ท่ีน ำเขำ้
จำกกรุงไคโร โดยสินคำ้จะมีเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจำกเคร่ืองเทศ ถัว่ชนิดต่ำงๆ รังผ้ึง และน ้ ำมนัมะกอก ยงัหำซ้ือ
ลูกฟิก ขนมเตอร์กิชดีไลท ์(LOKUM) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกำย ชำชนิดต่ำงๆ  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
 สมควรแก่เวลำ น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนอิสตนับูล อำตำตูร์ก 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)    อสิตันบูล - กรุงเทพฯ 
01.55 น. เหิรฟ้ำกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เท่ียวบินท่ี TK 068 
15.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนั

เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำร
เดินทำง โดยบริษทัฯ  ไดม้อบหมำยให ้หัวหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ  
2. เท่ียวบินภำยในประเทศ 1 เท่ียว (ไคเซอร่ี-อิสตลับูล) 
3. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

อตัราค่าบริการ รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบั  
     ก ำหนดกำรเดินทำง      ผูใ้หญ่ 

     พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
     เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

08-17 เม.ย.2565      75,900      75,900 75,900    22,000 

09-18 เม.ย.2565      75,900      75,900 75,900    22,000 

15-24 เม.ย.2565      70,900      70,900 70,900    20,000 

29 เม.ย.-08 พ.ค.2565      70,900      70,900 70,900    20,000 

13-22 พ.ค.2565      67,900      67,900 67,900    18,000 

03-12 มิ.ย.2565      67,900       67,900 70,900    18,000 

08-17 ก.ค.2565     75,900       75,900 75,900    22,000 

22-31 ก.ค.2565    75,900       75,900 75,900    22,000 

05-14 ส.ค.2565    75,900       75,900 75,900    22,000 

16-25 ก.ย.2565    65,900       65,900 65,900    18,000 

30 ก.ย.-09 ต.ค.2565    65,900       65,900 65,900    18,000 

07-16 ต.ค.2565    69,900       69,900 69,900    18,000 

21-30 ต.ค.2565   69,900       69,900 69,900    18,000 

** คณะออกเดินทำงไดเ้ม่ือมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงครบ 10 ท่ำนเท่ำนั้น ** 
** หำกท่ำนตอ้งกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ ** 



  
 

4. โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำร
ประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

5. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง  
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
8. ค่ำ RT-PCR TEST ก่อนเดินทำงกลบัประเทศไทย 
9. ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังำนขบัรถตลอดกำรเดินทำง 
10. น ้ำด่ืมบริกำรบนรถโคช้ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100.-บำท / ท่ำน (1,000.-บำท ตลอดกำรเดินทำง) 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
4. ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000.-บำท เม่ือจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงั

บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
2. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร

เขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำง

นอ้ย 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



  
 

5. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

6. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
- ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และ

จะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำท่ีตอ้งกำรันตีท่ี

นัง่กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ
และไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนัขึ้นไป - - - เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-14 วนั - - - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 


