
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13486 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพ • สนามบินสุวรรณภูม ิ       (-/-/-)  

 

22.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุววรณภูม ิประตู 8 เคาท์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ Qatar Airways (QR) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง สนามบินฮาหมดั • สนามบนิอสิตนับูล • เมืองอสิตนับูล • พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส 

 (-/-/เยน็)  
 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮาโดยเท่ียวบินท่ี QR837 

05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ***เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง*** 

07.40 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรก ีเมืองอสิตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี QR239 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

ออกเดินสู่ เมืองอสิตนับูล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้

อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

จากนั้น ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึง

ทรงคลัง่ไคลความเป็นยโุรปอยา่งท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัแห่งใหม่

แทนพระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เนน้ความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะท่ี

ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถง

ใหญ่ประดบั 

 
 จากนั้น  น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหว่างตุรกีเธรซท่ีอยู่ในทวีป

ยโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทาง

ตอนใตท่ี้เช่ือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใต้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 

วนัที่สาม บลูมอสก์ • อโุมงค์เกบ็น า้ใต้ดนิเยเรบาตนั • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา •ชมพระราชวงัทอปกาปี    
 (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

 

เช่ือมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัส

ยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 

36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน  

 
เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวกรุงอสิตนับูล  

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้าเงิน สถานท่ีท่ีไม่ควร

พลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan 
ahmet I) เป็นสุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่า
วิหารเซนตโ์ซเฟียในสมยันั้น ซ่ึงวหิารเซนต์โซเฟียได้รับการจดัอนัดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกในยุคกลางสุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆ
เช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนต์โซเฟียเพ่ือประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้
มองจากดา้นนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซ่ึงปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 หอ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 

แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพ้ืนท่ี
ใหล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับ
ขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

  

ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน ( Basilica 

Cistern )เป็นอุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในนครอิสตนับูล สามารถเก็บน ้ าไดม้าก

ถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้

สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ 

ใชเ้ก็บน ้ าเอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดย

ล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอยา่เดียวเท่านั้น 

 

 

จากนั้น ชม  จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า น  อ า ห์ เ ห ม็ ด 

(Sultanahmed Complex)หรือท่ีมี

ช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิม

เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบ

แซนไทน์ และใช้ เ ป็นลานกว้า ง

ส าหรับแข่งกีฬาขับรถม้า  แต่ใน



 

ปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอ

โดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลม

ส่วนเสาโบราณต้นท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะ

ลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ใน

อิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1483 

แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสา

ปูนเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้
อยูใ่นรายการส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบ
พนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็น
โบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงั
ท่ีสามถูกสร้างข้ึนในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถส์องหลงัแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์เป็น
ศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซเ์ป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากท่ีจกัรวรรดิออตโต
มนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั 
แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม  

  

บ่าย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคย

เป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มา

สอนใหเ้ป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโต

ท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูป



 

วนัที่ส่ี  อสิตนับูล • เมืองชานกักาเล • เมืองโบราณทรอย • แวะถ่ายรูปกบัม้าโทรจนั  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

ระบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจัดทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวัง

ทอปกาปึกลายเป็นพพิิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริช

ทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ  

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวกรุงอสิตนับูล ตามมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale) เป็นเมืองท่ีปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของตุรกี มีความส าคญัทาง

ประวั ติ ศ าสต ร์  เ ดิ มมี ช่ื อ ว่ า  โบก า ซ่ี  (Bogazi)ห รือ  เ ฮ ล เลสปอนต์  (Hellespont)มี คว ามย า ว 
65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานัก
กาเล อยูห่่างจากกรุงอิสตนับูล เมืองหลวงของตุรกีดว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชัว่โมง เคยเป็น
ท่ีตั้งของเมืองทรอย ท่ีปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก าแพงเมืองท่ีเป็นหินหนาปรากฏ
อยู ่จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า 
‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดม้ีการบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีท่ีตั้งอยู่ใน
บริเวณจุดยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ีสามารถควบคุม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


 

วนัที่ห้า คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลติเส้ือหนัง • ปามุคคาเล 

 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

เส้นทางการติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้’ ตามบันทึกท่ีว่าน้ีนั้น
แรกเร่ิมเดิมทีเหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้
อยูจ่ริงบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เม่ือราว 140 ปีท่ีแลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่า
น่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

  

 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัม้าโทรจนั หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ท่ีท าจากไม ้จากมหา

กาพยอี์เลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดข้ึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ท่ีมี

ป้อมปราการแข็งแรง หลงัจากท่ีรบยดืเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ข้ึนมา แลว้

ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้

เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างข้ึนมาเพ่ือบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้น

เมืองและฉลองชยัชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอย

ไดเ้ป็นท่ีส าเร็จ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั TROIA TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานตุรก ีที่เมืองชานัคคาเล  

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi)ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีได้มีการ

บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณท่ียิ่งใหญ่ สวยงามสมกบั

การเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั 

มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81


 

ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อว่าเป็นเลิศทางดา้นยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ 

โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพ

ออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเส้ือหนังท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการ

คร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลกบ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary)

เช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้ งอยู่บนภูเขาสูงเป็น

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไปนมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 

   

จากนั้น ท าท่านเดินสู่ ปามุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก                       NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมือง PAMUKKALA มาตรฐานตุรก ี

 

 



 

วนัที่หก ปามุคคาเล • เมืองคอนย่า • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • เฮียราโพลสิ   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมงเมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองตน้ก  าเนิดศาสนา

อิสลาม อีกลทัธิหน่ึงเรียกว่าลทัธิ Mevlevi หรือ ลทัธิลมหวน การปฏิบติัยอมรับนบัถือเหมือนอิสลามทุก

ประการ ผูท่ี้ก่อตั้งลทัธิลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจลาอดัดิน รูมี่ ประมาณ 

ศตวรรษท่ี ๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ ร ่ าลือว่าเป็นผูว้ิเศษ ก  าเนิดในอฟักานิสถานสุลต่านแห่งอาณาจกัร์ เซลจุค 

เชิญท่านมาในดินแดนแห่งน้ีพิธีท่ีแตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ไปคือพิธี Sema Dance เป็นการเตน้ร า

แบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ระหว่างทาง น าท่านแวะเมืองอิสปาร์ตา้ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดอกลาเวนเดอร์ มาจากภาษาละตินว่า 

แปลว่า “ซกั” หากยอ้นไปสมยัโรมนัจะเห็นว่าผูค้นใชด้อกลาเวนเดอร์ในการท าความสะอาดผา้เพื่อให้ผา้

คงความหอมสะอาดสดช่ืน และนิยมใชใ้นการท าความสะอาดผา้ปูเตียง จากต านานเล่าว่า พระนางคลี

โอพตัราไดฉี้ดพรมความหอมท่ีมีกล่ินลาเวนเดอร์ลงไปบนร่างกายเพ่ือท่ีจะย ัว่ยุคนรักของเธอ และว่ากนั

ว่าคู่รักจะไม่มีวนัทะเลาะกนัเม่ือใชก้ล่ินลาเวนเดอร์โปรยลงบนเตียง ส่วนในยคุกลางหญิงสาวในเทือกเขา

แอลป์ ไดน้ าเอากลีบดอกลาเวนเดอร์ใส่ในเส้ือผา้ของคนรักเพ่ือท าใหเ้ขาคิดถึงเธออยู่เสมอ เหตุน้ีจึงท าให้

กล่ินลาเวนเดอร์กลายเป็นกล่ินยอดนิยม โดยเฉพาะคู่รัก  

 



 

วนัที่เจด็ พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า • สถานีคาราวาน • เมืองคปัปาโดเกยี    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

จากนั้น น าท่านสู่ เฮียราโพลิส (Hierapolis) 

ซ่ึงมีความหมายว่า เมืองแห่งความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างข้ึนก่อนคริสตกาล มี

อายุประมาณ 2,200 ปี จุดเด่นส าคัญ

ของท่ีแห่งน้ีคือ มีโรงละครขนาดใหญ่ 

ท่ีสามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน อดีต

งานเทศกาลหรือการแข่งขนัต่างๆก็จะ

จัดท่ีโรงละครแห่งน้ี  และรอบๆจะ

ประกอบไปดว้ย โรงอาบนน ้ าโบราณ 

สระน ้ าโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมือง Konya มาตรฐานตุรก ี

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum)หรือส านกัลมวน ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด

ดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

      
แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai)มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ีก่อสร้างเป็นท่ีพกัเลก็ขา้ง

ทางท่ีนกัเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผอ่นใหห้ายเหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวานตั้งอยูไ่ด้

จากการคมนาคมทางการคา้การติดต่อส่ือสารและการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทาง

การคา้ (trade routes) ท่ีครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้สถานีคาราวาน

อาจจะเป็นท่ีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกว่า "โรงเต๊ียม" 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 

วนัที่แปด ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพริาบ   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เ มือ ง คัปปา โด เ กีย (Cappadocia)ใช้ เ วล า

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษา

ฮิตไตต ์แปลว่า“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั้งอยู่ทาง

ตอนกลางของตุรกีเป็นพ้ืนท่ีพิเศษเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮา

ซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบัน

ภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท าให้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกิน

แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไป

ดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย

จนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนท่ี

มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

จากนั้น น าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึง เกิด
ข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์
และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่า 
ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีได้อนุรักษ์
ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการ
เดินทางของชาวยปิซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย 
มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม 
จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั                MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวคปัปาโดเกยีมาตรฐานตุรก ี

 

 

 

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสัมผสับรรยากาศเมืองคปัปาโดเกยียามเช้า โดยการขึน้บอลลนู โดยท่านจะเหน็ววิทั่ว

เมืองคปัปาโดเกยี โดยจะนัง่บอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าบอลลนูไม่ได้รวมอยู่ในรายการ 

ค่าบริการท่านละ 230 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหัวหน้าทัวร์อกีทีในวนัที่จะเดินทาง 



 

      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็ม
ไปด้วยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ได้รับข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 
สร้างโดยชาวคริสตท่ี์หลบหนีการ
เข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหาร
ออตโตมัน และสร้างโบสถ์ไว ้
มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็น
ศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวปี 
300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรส
โกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าท่ี
ถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่าง
งดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น หุบเขานกพริาบ Pigeon Valley ไดช่ื้อน้ีมาจากบา้นนกพิราบท่ีสลกัเขา้ไปในหิน นกชนิดน้ีท าหนา้ท่ีเป็น

ผูส่้งสารท่ีส าคญัส าหรับผูท่ี้เคยอาศยัอยูใ่นแถบน้ี และยงัเป็นสตัวเ์ล้ียงอีกดว้ย ผูม้าเยือนบางคนเลือกท่ีจะ

ส ารวจภูมิประเทศแปลกประหลาดน้ี เรียนรู้เก่ียวกับผูค้นท่ีเคยอาศยัอยู่ในบ้านถ ้ าท่ีแกะเขา้ไปในหิน

เหล่าน้ี ท่ีน่ีแตกต่างจากชุมชนถ ้าส่วนใหญ่ในแคปพาโดเชียตรงท่ีหุบเขา Pigeon Valley ไม่มีโบสถ ์



 

วนัที่เก้า เมืองคปัปาโดเกยี • เมืององัการา • นครใต้ดนิไคมคัล ึ• ชมโรงงานผลติพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามคิ

และโรงงานจวิเวอร่ี         (เช้า/กลางวนั/-) 
 

  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั                MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวคปัปาโดเกยีมาตรฐานตุรก ี

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นครใต้ดินไคมัคลึ(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลง

ไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้ง

จากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพ่ือหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และ

ชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ใน

ดินแดนแถบน้ีดว้ย เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร 

หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่

ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศา

เซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 



 

  

จากนั้น ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี

สินคา้ข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์ มีช่ือเสียงมากท่ีสุดตอ้งเป็นของ

เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเสน้ใบท่ีใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรม

ทัว่ไป ท่ีนิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผกูปมแลว้จะตดั

เสน้ใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวท่ีมีขนปุยฟูข้ึนมา เป็นลวดลายตามท่ีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" 

(Kilim) ทอจากขนสตัว ์ ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชม

โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางสู่กรุงอังการา (Ankara)ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรือท่ีมี ช่ือตาม

ประวติัศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนคร

อิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่

ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการาเป็น

ท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิอเซนโบก้าเมืององัการา 

20.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮาโดยเท่ียวบินท่ี QR 258 

00.20 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา***เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง*** 

02.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR 834 

13.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................................... 



 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี10 วนั 7 คืน สายการบินกาตาร์ (QR) 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

18 มิ.ย.62 27 มิ.ย.62 QR837-QR239 
QR258-QR834 

34,900 34,900 33,900 6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โดฮา-อิสตันบูล-โดฮา-กรุงเทพฯ สาย

การบิน QatarAirway(QR) ไม่สามารถสะสมไมล์ได้  
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัตเิหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90 USD/ท่าน 

 

 

 

 

 

 



 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
30 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง35วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้ งส้ิน 
4. กรณเีจบ็ป่วย 
4.1 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบนิ โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 
 

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนีั้น อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ

ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของ
ประเทศตุรกเีท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดับสากลได้ 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดั
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ
รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


