
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ • สนามบินสวุรรณภมูิ       (-/-/-)  

 

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุววรณภมิู ประตู 8 เคาทเ์ตอรQ์ สายการบนิกาตาร ์ 

Qatar Airways (QR)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที่สอง สนามบนิฮาหมดั • สนามบินอสิตนับูล • เมืองอสิตนับูล • พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ • ช่องแคบบอสพอรสั 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ)  

 

01.20 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศกาตาร ์ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮาโดยเทีย่วบนิที ่QR837 

05.25 น. เดนิทางถงึประเทศกาตาร ์ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา***เพือ่เปลี่ยนเครื่อง*** 

07.40 น. ออกเดนิทาง สูป่ระเทศตุรก ีเมืองอสิตนับูลโดยเทีย่วบนิที ่QR239 

12.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์ ประเทศตรุก ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ที่ตรุกชีา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

ออกเดินสู ่ เมืองอสิตนับูลเป็นเมอืงที่มปีระชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าใหอ้ิสตนับูล

เป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีป

เอเชยี (ฝัง่อานาโตเลยี) 

ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่(Dolmabahce Palace)ซึ่งสรา้งเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซึ่งทรงคล ัง่ไคล

ความเป็นยุโรปอย่างที่สุดทรงมพีระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่แทนพระราชวงัทอปกาปิกา

รอสรา้งพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช เนน้ความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปตัยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชดั 

ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะที่ตวัพระราชวงันัน้งดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอ

คลาสสกิ ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน หอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนกักว่า 4.5 ตนั 

อลงัการงานสรา้งจรงิๆ 

 

 

 

 

 

 

 

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%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


 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Pullman Istanbul Airport Hotel & Convention Center หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวมาตรฐานตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม บลูมอสก ์•อโุมงคเ์กบ็น ้าใตด้นิเยเรบาตนั • ฮปิโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวงัทอปกาปึ •สไปซม์าเกต็

                  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น ชมสญัลกัษณ์ของเมืองนครอิสตนับูล “บลูมอสก”์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้ าเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อ

เดินทางมาเยอืนเมอืงอิสตนับูล มชีื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาหเ์มตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่

มแีรงบนัดาลใจมาจากการสรา้งทีต่อ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญ่กว่าวหิารเซนตโ์ซเฟียในสมยันัน้ ซึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางสุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ย 

กระเบื้องอซันิค บนก าแพงช ัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทวิลปิคาเนช ัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วหิาร 

เซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝัง่ ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเหน็หอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิสัยดิจะม ี

หอสวดมนตเ์พยีง 1 หรอื 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีม ีหอมนิาเรต็ท ัง้ 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจก 

สอีนัน่าวจิติร มพีื้นทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพ่กั 



ส าหรบัขบวนคาราวาน โรงครวัตม้น า้ ปจัจบุนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ช ัว่โมง  

ชม อโุมงคเ์กบ็น ้ าใตดิ้นเยเรบาตนั(Basilica Cistern)เป็นอโุมงคเ์ก็บน า้ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล สามารถเก็บ

น า้ไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ้นต ัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร 

ภายในอุโมงคม์เีสากรีกตน้สูงใหญ่ตัง้แต่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใชเ้ก็บน า้เอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดย

ล าเลยีงน า้มาจากทะเลด า ปจัจบุนัไมไ่ดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีงทีท่่องเทีย่วอย่าเดยีวเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชม จ ัตุรสัสุลต่าน อาห ์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มีชื่อ เรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซึง่ย่านแห่งน้ีแต่เดมิเป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนไทนแ์ละใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรบัแขง่ 

กฬีาขบัรถมา้ แต่ในปจัจบุนัเหลอืเพยีงร่องรอยจากอดีตทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คือ เสาโอเบลสิกแ์ห่ง 

กษตัรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรยีวยาวขึ้นไปเป็นยอด 

แหลมส่วนเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกนัท ัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะ 

ลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมาไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มเีหลอือยู่ในอิสตนับูล 

และเสาตน้ที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสา

บรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถ้กูศตัรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปจัจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ ์ต ัง้อยู่ที่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัใหอ้ยู่ใน

รายการสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระท ัง่

อาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิ่งก่อสรา้งที่ปรากฏอยู่ในปจัจุบนัถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-

537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัที่สามถูกสรา้งขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี 

(โบสถส์องหลงัแรกถกูท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลางของนิกายอสีเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลา 

 

 

 

 

 



 

เกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากที่จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมหเ์หม็ดที่ 2 จึง

ดดัแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปปัน้ต่าง ๆ ออก และสรา้งสญัลกัษณท์างอสิลาม  

บ่าย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็น 

พระราชวงัทีป่ระทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ  

สรา้งโดย 'จกัรพรรดเิมหเ์มต็ผูพ้ชิติ'(MEHMET THE  

CONQUEROR)ในอดตีพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น 

สถานทีฝึ่กขนุนางทหารรบัใชข้องสุลต่านชาวตุรก ีซึง่คดั 

เลอืกเดก็ ๆ ครสิเตยีน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเ้ป็น 

เตริก์และนบัถอืศาสนาอสิลาม ต่อมาเมือ่ขนุทหารเหลา่น้ี 

ออกมารบัราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงักก็ลายเป็นหอก 

ขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏวิตัิรฐัประหารเลยดว้ยซ า้ ในที่สุดสุลต่าน 'มาหม์ทุที่ 3' ก็ตดัสินใจยุบระบบ

ขนุนางทหารรบัใชซ้ึง่ยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏรูิประบบการจดัการทหารในประเทศเสยีใหม ่โดยการน าการจดั

ทพัแบบยุโรปมาใช ้ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิี่ใชเ้กบ็มหาสมบตัิอนัล ้าค่าอาท ิ

เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครื่องทรงของสุลต่าน 

จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเกต็เป็นตลาดทีม่อีายุเก่าแก่ยาวนาน  

ถงึ 350 กว่าปีสนิคา้ทีข่ายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่เครื่องเทศ  

ตามชื่อของตลาดสไปซ ์โดยแทบทกุรา้นจะมกีระบะไมว้าง 

เรยีงกนั แต่ละกระบะจะบรรจเุครื่องเทศกลิน่ต่างๆ เช่น 

เครื่องเทศส าหรบัหมกัเน้ือ ตม้น า้ซุป หรอื แมแ้ต่อบเชย 

หรอืซเีนมอนทีใ่ชผ้สมกบัเครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศแลว้ 

ยงัมสีนิคา้ประเภทถ ัว่ ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้ 

น า้ผึ้งแท ้น า้มนัหอมระเหย ที่นกัท่องเที่ยวนิยมซื้อติดไมต้ิดมอืไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์

กชิตน้ต ารบัแท ้ๆ  

ค า่ น าท่านรบัประทานอาหารค า่บนเรือส าราญ พิเศษ เครื่องด่ืมบนเรือไม่อ ัน้ พรอ้มชมวิวบรรยากาศยามค า่คืนของ

ช่องแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่ก ัน้ระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวปียุโรปกบัคาบสมทุรอานา

โตเลยีในทวปีเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้ีเ่ชื่อมกบัทะเลอเีจียน ช่องแคบ

บอสฟอรสัทางตอนเหนือและช่องแคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชื่อมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมารม์ะราซึง่เป็นส่วนหน่ึง

ของทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนช่องแคบบอสฟอรสัยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบ

ที่สุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝัง่ทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที่มีประชากร

หนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

พเิศษ!! ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรอื “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance 

 

 

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%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%8B
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%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
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


 

 

 

 

 

ที่พกั Pullman Istanbul Airport Hotel & Convention Center หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวมาตรฐานตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่  อสิตนับูล • เมืองชานกักาเล • เมอืงโบราณทรอย • แวะถา่ยรูปกบัมา้โทรจนั (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)เป็นเมอืงทีป่จัจบุนัเป็น 

เมอืงท่องเทีย่วทีส่  าคญัของตรุก ีมคีวามส าคญัทาง  

ประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi)หรอื เฮลเล 

สปอนต ์(Hellespont)มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนที ่

แคบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจดุแคบ 

ที่สุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บัแหลมเกลโิบลูของกรีซ บนฝัง่ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอ

เจียนชานกักาเล อยู่ห่างจากกรุงอิสตนับูล เมอืงหลวงของตุรกีดว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ช ัว่โมง เคย

เป็นที่ต ัง้ของเมอืงทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปจัจุบนั มซีากของก าแพงเมอืงที่เป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึง

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่  าคญั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์รื่อง ‘อิเลยีต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮเมอร ’์ 

(Homer) ไดม้กีารบนัทกึเรื่องราวเกี่ยวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มทีีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณจดุยุทธศาสตร์

ทีด่ทีี่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ีสามารถควบคุมเสน้ทางการตดิต่อท ัง้ทางบกและ

ทางน า้ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได ’้ ตามบนัทึกที่ว่าน้ีนั้นแรกเริ่มเดิมทีเหล่านกัปราชญ์และผูเ้ชี่ยวชาญ

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/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%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


ทัง้หลายต่างก็เชื่อว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมอืงในต านาน หาไดม้อียู่จรงิบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีที่แลว้ มผูี ้

คน้พบซากของเมอืงโบราณแห่งหน่ึง ซึง่เชื่อกนัว่าน่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรือ มา้ไมเ้มืองทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท  าจากไม ้จากมหากาพยอ์ี

เลยีดเรื่องสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ที่มป้ีอมปราการ

แขง็แรง หลงัจากที่รบยดืเยื้อมานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพง

เมอืงทรอย แลว้ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็นลา่ถอยออกไป เมือ่ชาวทรอยเหน็แลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีก

สรา้งขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชยัชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อน

ตวัอยู่ในมา้ไม ้กไ็ต่ลงมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่  าเรจ็ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร เดินทางสูเ่มืองไอวาลคิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง  

ที่พกั HALIC PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว ตามมาตรฐานระดบัดาวตรุก ีที่เมืองไอวาลคิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ คชุาดาส ึ• เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ•บา้นพระแม่มาร ี•โรงงานผลติเสื้อหนงั•ปามคุคาเล (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi) ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) เมอืงโบราณที่ไดม้กีารบ ารุงรกัษาไว ้

เป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

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%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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81


มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มอีายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่อยู่

อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมอืง

เอฟฟิซุสนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตวัเมอืงตัง้อยู่ติดกบัทะเลอีเจี้ยน เรือสินคา้

สามารถเทยีบท่าไดใ้กลป้ระตูเมอืงมาก และตวัเมอืงเอฟฟิซุสนัน้ต ัง้อยู่ในหุบเขาทีข่นาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขา

คอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภเูขาไพออน (Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศึกบกุโจมตไีดย้ากมาก 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนังที่มคุีณภาพและชื่อเสยีงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนงั มคุีณภาพดี แบบทนัสมยั มี

น า้หนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรฐัอเมรกิารครึ่งต่อครึ่ง เพราะตุรกี

เป็นผูผ้ลติและส่งออกไปขายทัว่โลก 

บา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary)เชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศยัอยู่และสิ้นพระชนมใ์น 

บา้นหลงัน้ีต ัง้อยู่บนภเูขาสูงเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีค่ริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้นไปนมสัการใหไ้ดส้กัคร ัง้ 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ท าท่านเดนิสู่ ปามมคุคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง.  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั PAM THERMAL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมืองPAMUKKALAตามมาตรฐานระดบัดาวตรุก ี

 

 

 

 

 



 

วนัที่หก ปามคุคาเล • ปราสาทปยุฝ้าย • เมอืงอนัตลัยา     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ต ัง้อยู่ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซล ิ

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบยีงน า้พุเกลอืรอ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิิตรของสถานที่แห่งน้ีเกดิขึ้นจากบ่อน า้รอ้นที่อุดม

ไปดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต หรือหนิปูน ซึ่งเมือ่น า้พรุอ้นระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน า้ก็จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กิด

ช ัน้ของแคลเซยีมเกาะบริเวณขอบบอ่จนเกดิเป็นผนงัสขีาวขึ้นนัน่เองดว้ยความเชื่อว่า ปามคุคาเล เป็นเหมอืนสถานที่

ศกัดิ์สทิธิ์ ซึ่งมสีรรพคุณในการรกัษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บน

บ่อน า้พุรอ้นแห่งน้ี และขนานนามเมอืงนัน้ว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใช ้

เป็นสปาบ าบดัโรคมานานกว่าพนัปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองอนัตลัยา Antalya หรอื (อลัทาลยา)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)เป็นเมอืงท่องเทีย่วที่

สวยงามยิง่ของตุรก ีหรอื รเีวยีร่าแห่งตรุก ีมที ัง้ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรมอนัเก่าแก่ และยงัเป็นเมอืงตดิชายหาดที่

น่าพกัตากอากาศอย่างยิ่ง โดยเมืองน้ีมีประวตัิศาสตรก์ารก าเนิดถึง 200 ปีก่อนคริสตกาล ปจัจุบนัเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั 8 ของประเทศ แต่เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวแลว้ อนัตลัยาจะถูกยกใหเ้ป็นอนัดบั 1 ของประเทศเลยทีเดียว 

เคยตดิอนัดบั 3 ของโลกในดา้นปรมิาณนกัท่องเทีย่วมาแลว้ดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Busaran Bussiness Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่เมือง Antalya ตามมาตรฐานระดบัดาวตรุก ี

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ หอคอยฮเิดอรร์คิ • ยา่นเมืองเกา่ • ประตูชยัเฮเดรยีน • ลอ่งเรอือา่วอนัตลัยา • เมืองคปัปาโดเกยี  

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น หอคอยฮิเดอรร์ิค (Hıdırlık Tower) หอคอยที่เป็นอีกสญัลกัษณ์ของเมอืง มคีวามสูง 14 เมตร สรา้งดว้ยหินสี

น า้ตาลอ่อน ทรงวงกลมเหมอืนป้อมปราการ ปจัจุบนัมสีภาพโทรมแต่ก็ยงัมคีวามสวยงามและยงัเป็นจุดชมวิวเมอืง

อนัตลัยาไดอ้ีกดว้ยย่านเมืองเกา่ (Kaleiçi)ประวตัศิาสตรข์องอนัตลัยาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมไวใ้นย่านเมอืงเก่าแก่งน้ี 

โดยพื้นที่เกือบท ัง้เมอืงจะอยู่ภายในก าแพงเก่า ภายในเต็มไปดว้ยความหลากหลายของสถาปตัยกรรม และมสีถานที่

ส  าคญัหลายแห่งประตูชยัเฮเดรียน (Hadrian's Gate) ประตูชยัที่ถูกสรา้งขึ้นในชื่อของจกัรพรรดิเฮเดรียนแห่ง

โรมนัที่มาเยือนเมอืงในศตวรรษที่ 4 ประตูมลีกัษณะเป็นซุม้ประตูแบบ 3 ซุม้โคง้ และประดบัดว้ยเสาโรมนัแบบโค

รนิเธยีสวยงาม 8 ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู ่ ท่าเรอืโบราณ น าท่านล่องเรอือา่วอนัตลัยา Antalya Boat Trip รเีวยีร่าแห่งตรุก ีต ัง้อยู่ตดิกบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนระหว่างที่ท่านไดล้่องเรือใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศเมอืงที่สวยงาม บา้นและโรงแรมที่ลดหล ัน่

แต่ละช ัน้สลบักบัตน้ไมส้วยงามบนหนา้ผา ท่านจะไดช้มวิวของน า้ตกที่ไหลลงสู่ยงัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เป็นทะเล

ระหว่างทวปี คัน่กลางทวปียุโรปทีอ่ยู่ทางเหนือ ทวปีแอฟรกิาทีอ่ยู่ทางใต ้และทวปีเอเชยีทีอ่ยู่ทางตะวนัออก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเกยี(Cappadocia)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์แปลว่า“ดินแดนมา้

พนัธุดี์”  ต ัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน 

เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปจัจุบนัภูเขาไฟท ัง้ 2 ดบัแลว้) ท าใหล้าวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายไปท ัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินช ัน้ใหม่ขึ้นมา   จากนัน้กระแสน า้ ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ย

ช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่า

พศิวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว า่) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ

นิยายจนผูค้นในพื้นทีเ่รียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่ง

น้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั                DOUBLETREE BY HILTON AVANOS COPPADOCIA หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวตามมาตรฐานระดบัดาวตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปด ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม•นครใตด้ินไคมคัล•ึชมโรงงานผลติพรมทอมอื • ชมโรงงานเซรามิคและ

โรงงานจวิเวอรี ่• เมืองอาการา่  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสมัผสับรรยากาศเมืองคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการข้ึนบอลลูน โดยท่านจะเหน็ววิท ัว่เมืองคปัปา

โดเกยี โดยจะนัง่บอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ ค่าบรกิารท่านละ  

230 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัที่จะเดินทาง 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้น ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานที่ที่มคีวามงดงามและเต็มไปดว้ย

คุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ไดร้บัขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สรา้งโดยชาวครสิต ์

ทีห่ลบหนีการเขน่ฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสรา้งโบสถไ์วม้ากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนย ์

กลางส านกัสงฆเ์มือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ า้ทีถ่กูวาดไวต้ ัง้แต่ 

ศตวรรษที ่9 ช่างงดงามตราตรงึใจแก่ผูม้าเยอืน 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นครใตดิ้นไคมคัลึ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลกึลงไป 

10 กว่าช ัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยท ัง้จากชาวอาหรบั

จากทางตะวนัออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก

ดว้ยเหตุผลเดยีวกนั รวมท ัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดย ัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ในดินแดนแถบน้ีดว้ย เมอืงใตด้ินแห่งน้ีมี

ครบเครื่องทุกอย่างท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขุดลกึลงไปใตด้ินหลายช ัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเยน็ หนา้

หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มทีางออกฉุกเฉินที่เป็นทาง

ระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตรุกทีีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก มคุีณภาพด ีลวดลายสวยงาม และมี

ราคาแพง หาซื้อไดท้ ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลติ แต่ละทอ้งถิ่นจะมีสินคา้ขึ้นชื่อของตนเอง

โดยเฉพาะ พรมทีม่รีาคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke)พรมม ี2 แบบ 



ตามลกัษณะความยาวของเสน้ใบที่ใชท้อคือ ฮาล ี(Hali) เป็นพรมท ัว่ไป ที่นิยมขายกนัอย่างแพร่หลาย ท าจากวสัดุ 

ท ัง้ขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือ่ผูกปมแลว้จะตดัเสน้ใยออก จะเหลอืเพยีงดา้นเดียวที่มขีนปุยฟูขึ้นมา เป็น

ลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มี

ชื่อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนัน้ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตาม

อธัยาศัย   ออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง หรือที่มีชื่อตาม

ประวตัิศาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกีในปจัจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับูล 

กรุงองัการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลยี โดยอยู่ห่างจากนครอิส

ตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที่ต ัง้ของรฐับาลกลาง ส่วน

ราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตรุกี 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั BERA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวกรุงองัการาตามมาตรฐานระดบัดาวตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เกา้ เมืองคปัปาโดเกยี •เมืององัการา•สสุานอาตาเติรก์•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบกา้      (เชา้/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม สุสานอาตาเติรก์ หรือ Memorial tombเป็นที่ฝงัศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูน้ าในสงคราม

ประกาศอสิรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดคีนแรกของสาธารณรฐัตรุกี 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิอเซนโบกา้เมืององัการา 

12.30 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศกาตาร ์ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR 314 



16.30 น. เดนิทางถงึประเทศกาตาร ์ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา***เพือ่เปลี่ยนเครื่อง*** 

17.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR826 

 

วนัที่สบิ กรุงเทพ 

03.55+ น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคา รเิวยีรา่...ตรุก ี10 วนั 7 คืน สายการบินกาตาร ์(QR) 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

19 ธ.ค.61 28 ธ.ค.61 QR837-QR239 
QR314-QR826 

48,900 48,900 47,900 8,000 

26 ธ.ค.61 04 ม.ค.62 QR837-QR239 
QR314-QR826 

49,900 49,900 48,900 8,000 

23 ม.ค.62 01 ก.พ.62 QR837-QR239 
QR314-QR826 

39,900 39,900 38,900 8,000 

06 ก.พ.62 15 ก.พ.62 QR837-QR239 
QR314-QR826 

39,900 39,900 38,900 8,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-โดฮา-อิสตนับูล-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน

QatarAirway(QR) 

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถอืข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุม้ือตามรายการระบ,ุน ้ าด่ืมบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวคนไทย 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 



 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ 90USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดินทาง 

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า30 วนั

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง30วนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางตอ้งท ากอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายในเช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุ 



ครัง้กอ่นท าการออกตัว๋หรอืช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 

โรงแรมที่พกั 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า

ใหท่้านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเด่ียวSingleหอ้งคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซึ่งข้ึนอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิ

ในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมระดบั 5 ดาวประเทศตรุก ีเป็นโรงแรมระดบัมาตรฐานดาวตรุก ีไม่สามารถเทยีบเท่าระดบัสากลได ้

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ี

ในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือ

ไดห้ากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 



 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ

กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 


