
 

 

 

 

เชียงใหม่บินตรง ตุรกี    
10 วัน  8 คืน 

 
 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอญัมณี 2 ทวีป เอเชียเเละยุโรป  
บินเช้าถึงเย็นกรุงแองการ่า พักผ่อนได้เต็มอิ่ม เก็บครบทุกบรรยากาศ   

ปิดท้ายบรรยากาศสวยๆ กับนครอิสตันบูล  
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คนื   4 ดาว 3 คืน 
☺ หนีร้อนไปช่วงเวลาอากาศยังติดหนาว 12-20 องศา  

เดินทาง : 22 – 31 มีนาคม 2562 
 วันแรก   เชียงใหม่ – กรุงแองการ่า   
05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน

สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ  
07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR823 
10.45 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลีย่นเครื่อง (ต่อเครื่องประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) 
15.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแองการ่า  เที่ยวบินที่ QR257 
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เอเซนโบก้า กรุงแองการ่าประเทศตรุกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Turist Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว   
 
 



 

 

 

 

วันที่ 2   กรงุอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ-  คัปปาโดเจีย  - นครใต้ดินไคมัคลึ – บ้านพักถ้้าพื้นเมือง  
     ระบ้าหน้าท้อง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเจีย  เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลด า
กับภูเขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ึงเกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็น
เวลาหลายล้านปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัด
เซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนิน
เขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลก
ตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี   ระหว่างทางแวะ
เที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (Lake Tuz) ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ
ตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏการความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติ  

เที่ยง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม  นครใต้ดินไคมัคลึ ซ่ึงเกิดจาการขดุเจาะพ้ืนดินลงไป 

10 กว่าชั้น เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศกึศัตรูในยามสงคราม 
ของชาวคัปปาโดเจยีในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกที่ที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชน์ทาง
การค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดียวกัน 
รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดน
แถบน้ีด้วย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดิน
แห่งน้ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน้ า, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หน้า
ร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มี
ทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  จากน้ันเข้าชมบ้านพักถ้้า
พ้ืนเมือง Local Cave House ของชาวพ้ืนเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของ
ชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพ
ระหว่างเพ่ือนใหม่ 

 Ramada Cappadocia Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
ค่ า  บริการอาหารค่ า (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรม 
 จากน้ันน าท่านชมระบ้าหน้าท้องอันขึ้นชื่อของตุรกี   บริการท่านพร้อมเครื่องดื่ม 
 
 
 



 

 

 

 

 

วันที่ 3   บอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  - ซิต้ีทัวร์  
05.00 น.     ส าหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้  
 **(ทัวร์น่ังบอลลูนน้ีไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่าขึ้นบอลลูนท่านละ 220 

ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยเงินสด และราคา 230 ดอลล่าสหรัฐ 
ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนใน
ตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่ส าหรับประกันภัยท่ีท าจากเมืองไทย 
ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท  ดังน้ันการเลือก
ซื้อ Optional Tourรายการน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)**  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open 

Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 
ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

 น าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่ง

จินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศทีแ่ปลกตาที่ดูคล้ายพ้ืนผิวดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน 
ในจักรวาลมากกว่าพ้ืนผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรปูทรงแปลกตา 
อิสระให้ท่านเก็บภาพ  

  จากน้ันน าท่านสู่หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะได้ชม
ธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่
ข้างบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีทีใ่ดเหมือน อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพ panoramic view เก็บภาพประทับใจ จากน้ัน น าท่านเข้า

ชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซ่ึงถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มี
ชื่อเสียงของตุรกี  

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก แทบทกุร้านจะมีผลิตภัณฑ์
จากงานปั้นวางอยู่หน้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เครือ่งปั้นหม้อทุก
บ้าน อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ าที่มี
ตะกอนแดง ชาวบ้านเลยน าดินจากแม่น้ ามาลองปั้นใช้เป็น
อุปกรณ์ ของเครื่องใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ 
ต่อมาได้เริ่มปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบ้าน 



 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพ้ืนที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย 
หินทรงกระโจม กรวยคว่ า และเจดีย์เต็มไปหมด ที่ส าคัญก็คือส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคนอาศัยอยู่ภายใน 
ในลักษณะ บ้านถ้้า มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ เจาะเข้าไปภายในหิน โดยไม่มี
การทบุท าลายหินเหล่าน้ีทิ้งเพ่ือปรับพ้ืนที่ให้ราบเรียบแต่อยา่งใด ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหมก่็ท าอย่าง
กลมกลืน ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกบัธรรมชาติอย่างอิงแอบพ่ึงพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่าง

ยิ่ง  จากน้ันน าท่านแวะ “ “ร้านจิวเวอร์รี่”(Jewellery) สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศ
ตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอัธยาศัยอิสระกบัการเลือกซ้ือสินค้า และของที่ระลึก 

  Ramada Cappadocia Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

วันที่ 4  คัปปาโดเจีย  - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -เมืองปามุคคาเล่   
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าคณะท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนย่า” (Konya)  เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางใน

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือที่ยุค
น้ันเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ  

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) อาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลงั

น้ีแม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แต่ในอดีตแล้วที่น่ีคือสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่
สร้างโดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานักบวชในศาสนาจะใช้
เป็นที่สวดมนต์ท าสมาธิด้วยวิธีการอดอาหารเพ่ือทรมานตัวเองแล้วไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกับการ
ท าจิตให้สงบด้วยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีว่า “Whirling Dervishes” ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมีสวนสวย
ริมทางเดินที่ปูด้วยแผ่นหิน ส่วนพิพิธภัณฑ์น้ันก็ยังตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิม
ด้านหน่ึงของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผู้สร้าง ตลอดจนคนในครอบครัว
และกลุ่มลูกศิษย์ผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดท่านด้วย อีกทั้งในวันที่ 17 ธันวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองวัน
ครบรอบการจากไปของเมฟลานาเม่ือปี ค.ศ. 1271 

เที่ยง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควร น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองปามุคคาเล่” (Pamukkale)  ค าว่า “ปามุคคาเล่” ใน
ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน
ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้น
ขึ้นมาเหนือผิวดิน และท า ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้วเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ
เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท า
ให้ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปีค.ศ. 
1988  

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 โรงแรมที่พัก Pam Thermal Hotel Clinic & Spa  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

 วันที่ 5     ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เอฟฟิซุส 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  น าท่านชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (Cotton Castle) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้าง
ใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ 
เมฆหรือปุยฝ้าย น้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ 
น้ าแร่น้ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีต
กาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้  น าท่านสู่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า  มหานครแห่งแรก

และยิ่งใหญท่ี่สุดในเอเชีย ที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง
หน่ึงเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซ่ึงอพยพเข้ามา
ปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล 
ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตรยิ์อเล็ก
ซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา 
“เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้าง
ทางเต็มไปด้วยซากส่ิงก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้
กว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชมห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) 

ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธกีารเก็บรกัษาหนังสือไว้
ได้เป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความปราณีต   จากน้ันน าท่านเข้าชม
ส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้
เป็นที่น่ัง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน เดิมสร้างตั้งแต่สมัย
กรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  

 
 



 

 

 

 

   น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi เป็น 
  เมืองท่าที่ส าคัญทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

   โรงแรมที่พัก Royal Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ 
  เทียบเท่า   

ค่ า   บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม    
 

วันที่ 6   โรงงานเครื่องหนัง – เมืองเพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – เมืองชานัคคาเล่  - ทรอย 
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 ได้เวลาน าท่านเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) 

ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปน็ประเทศทีผ่ลิตหนังที่มี
คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น 
Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตาม
อัธยาศัย 

   เดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก
เฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นที่ตั้งเมืองโบราณของกรีกที่มคีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี 281-
133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป็นแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช จนกระทั่งถึงราชวงศ์แอทตา
ลิด จึงได้ยกให้กับโรมัน  

 น าท่าน ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึง
ถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุด
ในโลกซ่ึงจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ
สถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์ก
ในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย  

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร     
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Cannakkale) ซ่ึงตั้งอยู่บน

ทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งน้ีจึงเคยเป็นชุมทาง
การค้า ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป น าท่านชม
ม้าไม้จ าลองแห่งกรุงทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญ
ฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าให้กรุงทรอย
แตก ให้ทา่นได้เก็บภาพประทับใจกับม้าไม้เมืองทรอยที่ตั้งตระ
ง่านอยู่กลางเมือง จากน้ันเดินทางสู่โรงแรมที่พักจากน้ันเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Ida Kale Resort Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 

 

 

 

วันที่ 7   ชานัคคาเล่ – บูซาร ์– เมืองอิสตันบูล – อ่างเก็บน้้าใต้ดินเยเรบาตนั  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  เดินทาง เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มีความส าคัญและใหญ่เป็น

อันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ียังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพ่ือส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ในอดีตเคย
เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดย้้ายเมือง
หลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล  

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร     

 เดินทางต่อสู่ “เมืองอิสตันบูล” (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อน
คริสตกาล อิสตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวใน
โลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป และทวปีเอเชีย สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท า
ให้อิสตันบูลมีเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ  

 น าท่านเข้าชมอ่างเก็บน้้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan 

Saray or The Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงค์เก็บน้ าที่มี
ขนาดใหญ่ที่ สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 
88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์  ศตวรรษที่ 6 กว้าง 
70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีก
ต้นสูงใหญ่ค้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่น
มากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดิน
ของอุโมงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
   น าท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Plaza Istanbul Tekstilkent ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 

 วันที่ 8  ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้้าเงิน- โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -      
    พระราชวังโดลมาบาห์เช ่

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังจากน้ัน ชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน ฮิบโปโดรม 

จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต จากน้ันน าชม สุเหร่าสีน้้าเงิน (Blue 
Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่ง
หน่ึง ชื่อน้ีได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝา
ผนังด้านในและถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนที่  ซ่ึงเคยเป็นวังของ
จักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้
เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี จากน้ันน าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ 



 

 

 

 

ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของ
จักรวรรดไิบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แตห่ลังจาก
จักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าว
มาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใน
สมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของ
ศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดบัโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรทัธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์
ศาสนา 

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   
 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่อง

แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากบัทะเลมาร์มา
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. 
ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี  
นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตรุกีอีกด้วย  
เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี  ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มา
ใช้ และไม่เคยปรากฏวา่ กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืน
ดังกล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝั่ง
เอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน 
จากน้ันน าท่านสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล ให้ท่านชมทัศนียภาพของที่สวยงามของ 2 ทวีป อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ จากน้ันน าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ซ่ึงเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเจริญอย่างมากทางด้านวัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็น
ศิลปะทีผ่สมผสานของยุโรปและตะวันออก ที่
ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกา
ทุกเรือนของที่น่ีจะถูกตั้งเวลาไว้ที่ 09.05 น. ซ่ึง
เป็นเวลาที่ เคมเล อตาเติร์ก วีรบรุุษของชาติถึง
แก่อสัญกรรม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1938  

 ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Plaza Istanbul Tekstilkent ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 9      กรุงอิสตันบูล – ตลาดสไปซ์มาร์เกต -  โดฮา  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระใหท้่านได้เลือกซ้ือ

ของฝาก ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่
ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
ขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีให้
เลือกซ้ือมากมาย  

09.39 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ซาบีฮา โกคเชน  กรุงอิสตันบูล 
13.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เทีย่วบินที่ QR244 

17.15 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลีย่นเครื่อง  
20.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เที่ยวบนิที่ QR822 

 

วันที่สิบ   ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
06.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ   

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี้โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**** 
 

อัตราค่าบริการ คณะ 32 ท่าน 38,800    บาท 
อัตรานี้รวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั Economy class ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,  

✓ ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

✓ ค่าอาหารทกุมื้อตามระบุ, น้้าดื่มแจกวันละ 2 ขวด 

✓ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
อัตรานี้ไม่รวม 

❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพัก ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเป็นต้น 

❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

❖ ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์  รวมแล้ว 60 ยูเอสดอลลาร์ / 1 ท่านลูกค้า 

❖ พักเดี่ยวจ่ายเพ่ิม 5,000 บาท 



 

 

 

 

การส้ารองที่นั่ง 

▪ กรอกรายละเอียดในใบส ารองท่ีน่ัง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท  

▪ แนบส าเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบส ารองท่ีน่ัง 
การช้าระเงิน 

▪ มัดจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 7 วัน นับจากวันจอง 

▪ ช าระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันท าการ 
การยกเลิก 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ้านวน

ที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง เสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้
คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมจองห้องตามท่ีเรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทไม่
สามารถรับผิดชอบได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 
4. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
5. ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถท าการรีฟันด์ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเส้นทาง เลื่อนวันได้ 

 


