
 

	 	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURKISH DELIGHT 
ตุรกี 10 วัน 

เท่ียวครบทุกไฮไลท ชมดินแดน 2 ทวีป 
อีสตันบูล ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ชานัคคาเล 

วิหารอโครโพลิส ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย ชมระบําหนาทอง 
 



 

	 	
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสวุรรณภูมิ               (ไทย) 

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ-ดูไบ-อิสตันบลู-ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั-แกรนดบารซาร         (ไทย-ยูเออี-ตุรกี) 

02.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)   

05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส แวะเปล่ียนเครื่อง   

10.05 น. เดินทางสูกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 119 

(บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวนําทานทางเขา

สู กรุงอีสตันบูล (Istanbul) เปนมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เปนเมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตร

โลกมานานหลายศตวรรษ จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเปน

ชองแคบขนาดใหญและสองฝงมีความสวยงามมาก ชองแคบน้ีทําหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรปและเอเชีย เช่ือม

ระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขากับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชม

ทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการปองกันประเทศ

ตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี จากน้ันนําทานสู แกรนดบารซาร Grand Bazaar 

ซ่ึงเปนตลาดเกาแกที่สรางในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เปนตลาดคาพรมและทองที่ใหญที่สุดของตุรกี มีรานคากวา 4,000 

ราน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ เลือกซ้ือสินคาที่มีช่ือเสียงของตุรกีอยางจุใจ เชน โคมไฟ, ของฝาก, ผาพันคอ ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก  ณ Golden Way Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สาม อีสตันบูล-ฮปิโปโดรม-สุเหราสีนํ้าเงิน-เซนตโซเฟย-พระราชวังทอปกาป-เมืองอีเซียบัท        (ตุรกี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานไปเที่ยวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคย

เปนศูนยกลางแหงชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที่ที่แขงกีฬารถมาศึกของชาวโรมัน และของจักรวรรดิออตโต

มานกวา 400 ป ในปจจุบันเหลือแคเสา 3 ตน คือเสาตนแรก โอเบลิสกแหงฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ซ่ึงถูกสรางมาตั้งแต 

1500 ปกอนคริสตกาล ตอมาเปนเสาเซอรเพนไทน ซ่ึงถูกสรางขึ้นมา 497 ปกอนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 

7 เปนเสาตนสุดทาย สถานที่น้ีไดถูกสรางขึ้นประมาณป   ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน จากน้ันนําทานเขาชม 

สุเหราสีนํ้าเงิน   Blue Mosque ที่มาของช่ือสุเหราสีนํ้าเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสีนํ้าเงินในการตกแตงภายใน 

ซ่ึงทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนช่ัน ทิวลิป เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศ

เชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ จากน้ันนําทานเขาชมสถานที่

ซ่ึงเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เซนตโซเฟย ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ใน

อดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสต พระเจาจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเปนผูสรางเม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใช

เวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายคร้ังเพราะเกิดการ

ขัดแยงระหวางพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจาจัสตินเนียน มีอํานาจ

เหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เม่ือประมาณป พ.ศ. 

1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการใหเปนส่ิงสวยงามที่สุดไดพยายามหา ส่ิงของมีคาตางๆ มาประดับไวมากมาย 

สรางเสร็จไดมีการ เฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬาร ตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจน

เรียบรอยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และ

เปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังน้ีใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวัง

ทอปกาป (Topkapi Palace) สรางขึ้นในสมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 เปล่ียนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ



 

	 	
 

พระราชวังทอปกาป หองที่โดงดังและเปนที่สนใจคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุลํ้าคามากมาย โดยมี

กริชแหงทอปกาปดามประดับดวยมรกตใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชเลียบชายฝงสู เมืองอีเซียบัท เปนเมืองที่

อยูบริเวณทาเรือที่จะขามฟากสูเมืองชานัคคาเล ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่สวยงามของขุนเขาสลับ

กับรถว่ิงชายทะเล ผานบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐี ปศุสัตว แปลงการเกษตร เม่ือเมืองอีเซียบัท นําทานน่ังเรือ

ขามฟากสู เมืองชานัคคาเล (ใชเวลาน่ังเรือ ประมาณ 30 นาที)  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก  ณ Troia Tusan Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่ ชานัคคาเล-มาไมแหงกรุงทรอย-เมืองเปอรกามัม-วหิารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ       (ตุรกี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานถายรูป มาไมแหงกรุงทรอย อันโดงดัง เปนหน่ึงใน

อาวุธยุทโธปกรณอันชาญฉลาดในสมัยน้ัน สรางขึ้นเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพยอีเลียดได

เห็นดวยตาของตนเองอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเปอรกามัม ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล 

กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมนํ้าไคซูส ซ่ึงเปน

เมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส โดย Cable car นําทาน

ชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค บริเวณ

เดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐาน

เทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมที่เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโคร

โปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยูในทําเลที่สวยงามที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 

คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูตั้ง

ถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะเปนเนินเขาที่ดานหนึ่งเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ 

ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ เปน

เมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหน่ึงของตุรกี 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก  ณ Ayma Beach Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย         (ตุรกี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเขาชม เมืองโบราณเอฟฟซุส (City of Ephesus) 

อาคารที่เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแหงคือ

วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงน้ี

คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก นอกจากน้ันส่ิงกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre 

ซ่ึงสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่น่ัง สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุค

น้ันสรางสมัยกรีกโบราณ จากน้ันนําทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันวาเปนที่

สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน 

ช่ือ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวใน

หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังน้ี จนพบในป 

ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซ่ึงพระ

สันตะปาปา โปปเบเนดิกสที่ 16 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดานนอกของบานมีกอกนํ้าสามกอกที่เช่ือวาเปนกอกนํ้า

ที่มีความศักด์ิสิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่องสุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมี

ความเช่ือวา หากตองการใหส่ิงที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝาย แลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน จากน้ันนํา

ทานชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดอีกทั้งยังผลิตเส้ือหนัง

สงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace,Prada, Michael Kors อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย 



 

	 	
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)           

คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย” Pamuk หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เปนนํ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารนํ้าใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนที่มีแรหินปูน 

(แคลเซ่ียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ           

รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนช้ัน ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศ

เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและ โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหา ที่ใดเหมือนจนทําให ปา

มุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปค.ศ.1988 นําทาน 

เขาชม ปราสาทปุยฝาย(ปามุคคาเล) เมืองแหงนํ้าพุเกลือแรรอน ชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางนํ้า 

เปนรูปรางคลายหอยแครงและนํ้าตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝาย นํ้าแรที่ไหลลงมาแต

ละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย นํ้าแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ 

ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวานํ้าพุรอนสามารถรักษาโรคได นําทาน

ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่1แหงแพรกามุม 

ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก 

ศูนยกลางของ เฮียราโพลิสเปนบอนํ้าที่ศักสิทธิ์ ซ่ึงปจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปา

มุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก  ณ Hal�c� Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก  ปามุคคาเล-คาราวานซาราย-คัปปาโดเกีย            (ตุรกี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปน

บริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสาย

ไหม เสนทางคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน ระหวางทางทานจะผานเมืองคอน

ยา (Konya) เปนเมืองที่ นิยมใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซ่ึง

เปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกี หรือที่ยุคน้ันเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูนํ้าของประเทศ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระหวางทาง

ใหทานไดแวะพักเปล่ียนอิริยาบถดวยการเขาชม Caravansarine เปนที่พักแรมของพอคาชาว เติรก สมัยออตโตมัน ที่

ย่ิงใหญ รวมถึงกองคาราวานที่เดินทางมาคาขายจากเอเชียในยุคของการคาขายบนเสนทางสายไหมที่มี 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานชม “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) ประกอบดนตรีของสาว

นอยชาวตุรกีพรอมเครื่องด่ืมฟรีระหวางรับชมโชว ถึงเวลาอันสมควรนําทานสูที่พัก  ณ Alp Hotel หรือระดับ

เดียวกัน  

วันที่เจ็ด คัปปาโดเกีย-ทัวรเสริมน่ังบอลลูน หรือ จีฟซาฟารี-พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม-นครใตดิน-กรุงอังคารา

                     (ตุรกี) 

05.00 น.   สําหรับทานที่สนใจ ซ้ือทัวรเสริมขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยยามเชา หรือ ทัวรจีฟซาฟารี พรอมกัน ณ บริเวณลอบบ้ี

ของโรงแรม(ทัวรน่ังบอลลูนน้ีและจีฟซาฟารีไมไดรวมอยูในคาทัวร) หลังจากน้ันเจาหนาที่จะมารอรับทาน เพื่อ

เปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด (สําหรับทานที่ไมไดซ้ือ ทัวรข้ึนบอลลูนและทัวรจีฟซาฟารี อิสระพักผอน

ที่โรงแรมไดตามอัธยาศัย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme 

Open Air Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ

เผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไม

เห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม โบสถเซนตบารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอป



 

	 	
 

เปล Apple Church ใหทานไดถายรูปกับภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชม นครใตดิน เกิดจาก

การขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปใตผืนดิน เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูนครใตดิน เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุก

อยางทั้งหองโถง หองนอน หองนํ้า หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานผลิตภัณฑทองถิ่นที่มีช่ือเสียงของตุรกี ชม

โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery) และรานจิวเวอรร่ี Jewellery อิสระกับการเลือกซ้ือสินคา

และของที่ระลึกไดตามอัธยาศัยจากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงอังคารา (Ankara) ซ่ึงเปนเมืองหลวงที่ตั้งอยูบริเวณ

กลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากอิสตันบูลระหวางทางแวะเที่ยวชมความสวยงาม

ของทะเลสาบเกลือ(LAKE TUZ)  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก  ณ Royal Carine Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่แปด กรุงอังคารา-อีสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช             (ตุรกี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานออกเดินทางไปยัง กรุงอีสตันบูล (Istanbul) เปนมหานคร

ของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เปนเมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตรโลกมานานหลายศตวรรษ นับแตยุคสมัยของ

กรีกและโรมัน ในสมัยของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยูในระหวาง 675 ปกอนคริสตกาล จนถึงป ค.ศ.

330 จึงไดเสียใหแกอาณาจักรโรมัน  และเคยเปนเมืองหลวงของโรมันทางดานตะวันออก ในนามของ กรุงคอนสแตน

ติโนเปล จนกระทั่งถึง ค.ศ.1453 จึงไดถูกพวกออตโตมาน ทําลายลงและเปล่ียนช่ือมาเปน อีสตันบูล และไดรับการ

ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1985 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช เปนพระราชวังที่สะทอนให

เห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งส้ิน 12 ป เปน

ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน 

ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซ่ึงอยูเหนืออาวเล็ก ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส ภายใน

ประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาที่มีนําหนัก

กวา 4.5 ตัน 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก  ณ Golden Way Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่เกา อีสตันบูล-ตลาดสไปซ มารเก็ต-สนามบิน              (ตุรกี-ยูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานสูยานชอปปง ตลาดสไปซ มารเก็ต หรือตลาด

เครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม

อบแหงอันเล่ืองช่ือของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู

สนามบิน 

15.45 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 120 

 (บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.00 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง   

22.30 น. เดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 374   

 (บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่แปด กรุงเทพฯ-สนามบินสวุรรณภูมิ              (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

****************************** 

 

 



 

	 	
 

รานคาหรือตลาดหรือสถานที่ทองเที่ยวอาจจะปดทําการในชวงวันสําคัญตางๆรวมถึงวันสําคญัทางศาสนา  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ   

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตาง ๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปาในโรงแรม 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (3 USD x 8 วัน = 24 USD / คน) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (3 USD x 8 วัน = 24 USD / คน) 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 17-26 / 21-30 มี.ค. 2563 33,900 

เมษายน 

2-11 / 22 เม.ย.-1 พ.ค. 

24 เม.ย.-3 พ.ค. /  

29 เม.ย.-8 พ.ค 2563 

33,900 

7-16 เม.ย. 2563 39,900 

พฤษภาคม 1-10 / 8-17 พ.ค. 2563 33,900 



 

	 	
 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาขึ้นเครื่องในวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด  

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

 ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. สําหรับหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแต

ละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 


