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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตันบูล – เมอืงอังการา – สสุานมุสตา

ฟา     เคมาล อตาเตริก์ – ทะเลสาบเกลอื – เมอืงคปัปาโดเกยี    

Kalsedon Boutique 

Cave 

หรอืเทยีบเทา่  

3 

ชมบอลลูนหลากส ี– เมอืงใตด้นิ – จุดชมววิพาโนรามาเมอืงเกอเรเม – 

หบุเขาอซุซิาร ์– โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครือ่งประดับ – ชมการแสดง 

Belly Dance 
   

Kalsedon Boutique 

Cave 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
โรงงานทอพรม – เมอืงคอนยา – ทีพั่กคาราวานเซราย – พพิธิภัณฑเ์มฟ

ลานา   – เมอืงปามคุคาเล 
   

Lycus River Hotel  

หรอืเทยีบเทา่  

5 

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – 

โรงงานผลติเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน ้าโรมันโบราณ – 

หอสมดุเซลซสุ – บา้นพระแมม่าร ี– เตอรก์ชิ ดไีลท ์
   

Comfort Ada Class 

Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

6 
เมอืงอซิเมยีร ์– จัตรัุสโคนัค – หอนาฬกิาอซิเมยีร ์– คาเมอรร์าตบีาซาร ์– 

เมอืงชานัคคาเล – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย 
   

Iris Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

7 
น่ังเรือขา้มฟากขา้มชอ่งแคบคารค์าเนลส ์– เมอืงอสิตันบูล – พระราชวัง

โทพคาปึ – แกรนดบ์าซาร ์ 
   

Goldenway Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

8 

ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาหเ์ช – สไปซบ์าซาร ์– 

หอคอยกาลาตา – สเุหร่าสนี ้าเงนิ – ฮปิโปโดรม – เซนตโ์ซเฟีย – จตรัุส

ทกัษิม – สนามบนิอสิตนับลู 
    

9 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



Page 3 of 23 

 

 

 

Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

20.00  นัดหมายพรอ้มกันที ่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ Turkish 

Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

23.30 น าท่านออกเดนิทางสู ่ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่

TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 50 นาท ี

 

Day 2 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมอืงองัการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ – 

ทะเลสาบเกลอื – เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

06.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังจากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รับสัมภาระ 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) พรอ้มออกเดนิทางท่องเทีย่ว องัการา (Angara) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองในประเทศตุรกรีองจากอสิตันบลู เมอืงอังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาล

กลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum)  

- อนุสรณ์สถานและสสุานของ มสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรก ี

หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐตรุกแีละประธานาธบิดคีนแรก และมสุทาฟา อสิเมท อเีนอนือ 

ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุก ี 

- สสุานแหง่นีอ้อกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 มคีวามส าคัญกบัประเทศ

ตรุกเีป็นอยา่งมาก โดยมกีารบนัทกึลงธนบัตรลรี่าตุรก ีถูกพมิพข์ึน้ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 

2009 ปรากฏภาพสสุานแหง่นีบ้นธนบตัรลรีา่ดว้ย 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบเกลอื (Tuz Salt 

Lake)  

- ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของตุรก ีซึง่เป็น

ทะเลสาบน ้าเค็มทีม่เีปอรเ์ซน็ตข์องเกลอืสงู  

- หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น น ้า

ทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอืทีต่ก

ผลกึเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็น

พืน้สขีาวสดุสายตา  

- ทะเลสาบเกลอืแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าหนัง 

Star War อกีดว้ย 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)  

- บรเิวณทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทะเลด ากบัภเูขาเทารสุ มคีวามส าคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทาง

สายไหม เสน้ทางการคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตรุกไีปจนถงึประเทศจนี  

- เป็นพืน้ทีพ่เิศษทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา 

และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน 

แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวยคว ่าปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดน

ในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney)  

- โดยชือ่ คัปปาโดเกยี เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “

ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันีก้็ยงัเลีย้งมา้กนัอยูบ่รเิวณนี ้ 

- อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยีแห่งนี้ ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็

วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีข้ดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบง่ซอย

เป็นหอ้งยอ่ยเฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่ง และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบ 

200 แหง่เลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  

- ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัวหอ้งหมกัไวน ์หอ้งประชมุ คอกสตัว ์

โบสถ ์บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง  

- ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ืน้ดนิแหง่นี ้เมอืงคัปปาโดเกยี จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเกยีเป็นสถานที่

มรดกโลกอกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หมายเหตุ : ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพือ่แยกสัมภาระส าหรับคา้งคนืทีโ่รงแรมถ ้า เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น เนือ่งจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตลถ์ ้าในเมอืงนีไ้มม่ลีฟิทใ์หบ้รกิาร 
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Day 3 ชมบอลลนูหลากส ี– เมอืงเกอเรเม – เมอืงใตด้นิ – จดุชมววิพาโนรามาเมอืงเกอเรเม – หุบเขาอุซซิาร ์

– โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครือ่งประดบั – ชมการแสดง Belly Dance 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางชม บอลลูนหลากส ี(ไม่รวมค่าขึน้บอลลูน) ไฮไลทข์องเมอืงคัปปาโดเกยีและจุดหมายของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพ 

 

และหากทา่นใดสนใจขึน้บอลลนู และกจิกรรมอืน่ๆ รายละเอยีดดังนี้ กจิกรรมเสรมิพเิศษนีไ้มร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์

(Optional Tour) 

 

1. บอลลนูทัวร ์(Balloon Tour) ส าหรับทา่นทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรม

เสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลูน เพือ่

ชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลูน 

ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลนู ทา่นละ ประมาณ 

250 – 300 เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยูก่ับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม

ทัวรไ์มค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งร่อนทุกประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่ับดุลย

พนิจิของทา่น 

 

2. รถจี๊ ปทัวร ์(Jeep Tour) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิ 

โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับ เพือ่ชมความสวยงาม

โดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊ ป 

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน่ังรถจี๊ปอยูท่ี ่ท่านละ 100 – 150 เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD) 
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ขึน้อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพิเศษ ไม่

ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น 

ค าแนะน า 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็กเกจทัวรเ์สรมิอยา่งใด อยา่งหนึง่ 

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่กอ่นออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบ

ตัง้แตก่อ่นวันเดนิทาง (ตัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 

- กจิกรรมนี้ ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง, ตัง้ครรภ ์หรอื เด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด 

กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรับทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme)  

- เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคัปปาโดเกยีในตอนกลางของอานาโตเลยีประเทศตุรก ีเป็นทีต่ัง้ถิน่

ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภัยจากการ

ไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็นของจักรวรรด ิที่จะเห็นไดจ้ากครสิต์ศาสนถานจ านวน

มากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี ้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และการผลติเครือ่งเซรามกิ ล ้าค่าทีม่ี

ช ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก  

 จากนั้นน าท่านเข้าชม เมืองใต้ดนิ (Underground 

City)  

- สถานทีท่ีผู่นั้บถือศาสนาครสิต์ใชห้ลบภัยจาก

ชาวโรมัน ที่ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือ

ศาสนาครสิต ์ภายในมโีซนหอ้งต่างๆ อาท ิ

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์

หอ้งประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน ้า บาง

หอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุ

คนไดม้ากกว่า  30,000 คน และระบบ

ระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบา 

เพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้ง

แคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวังใน

การรับลงไปชมเมอืงใตด้นิแหง่นี ้

จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมววิพาโนรามาเกอเรเม (Panorama 

Viewpoints of Goreme) เป็นหนึง่ในสถานทีถ่่ายรูปยอดนยิมมากทีส่ดุในโลก ดว้ยภมูปิระเทศทีแ่ปลกตา 

หุบเขาทีส่วยงาม และโครงสรา้งดนิทีท่ าใหรู้ส้กึเหมอืนไดม้าดวงจันทร ์ทัง้นี้ยังเป็นจุดชมววิทีส่ามารถชมพระ

อาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กพรอ้มกบัทัศนยีภาพของภมูปิระเทศแปลกตาทีส่วยงามอกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ เคบบัตน้ต ารับ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอชุซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหนา้  
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- หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาแหง่นีม้รีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจาก

ฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย อชุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ 

ดังนัน้ในอดตีอชุซิาร ์มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมี

ภยัอกีดว้ย 

  

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้เยีย่มชม โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และโรงงานเครือ่งประดับ (Jewelry 

Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทมีคีุณภาพ

และชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance)  

- เป็นการโชวเ์ตน้ร าทีเ่ก่าแกอ่ยา่งหนึง่ของชาวตุรก ีซึง่มมีาประมาณ 6,000 ปี 

ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่าชนเผ่า

ยปิซเีร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ไดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งนี้ไวใ้หม้ีมาจนถึง

ปัจจุบัน การโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งนี้ไดม้มีาอย่างแพร่หลายและมกีารพัฒนาซึง่

เป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งของประเทศตุรกี

ในปัจจบุนั 

ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

Day 4 โรงงานทอพรม – เมอืงคอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – เมอืงปามคุคาเล 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้เยีย่มชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีาร

ผลติสนิคา้พืน้เมอืงทมีคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 
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 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว๋โมง 40 นาท)ี  

- เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชือ่ของอาณาจักรเก่าแก่ ซึง่เคยมอี านาจรุ่งเรอืงสุดขดีใน

ดนิแดนอนาโตเลยีของตรุกโีบราณ เมือ่ราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กนิเนือ้ทีก่วา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร  

ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกอง

คาราวานในสมยัโบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกสเีขยีว ภายใน

ประดับตกแต่งแบบชาวมสุลมิ จัดแสดงขา้วของเครือ่งใชข้องท่านเมฟลานา และยังเป็นสสุานส าหรับบดิาและ

บตุรของทา่นเมฟลานาอกีดว้ย 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล (Pamukkale) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจาก

ใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นไหลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปัตยกรรมสขีาวขึน้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ: ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแชน่ ้ารอ้นภายในโรงแรมทีพั่ก 

 

Day 5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมอืงเอฟ

ฟิซุส – หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี– เตอรก์ชิ ดไีลท ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle)  
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- ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผล

จากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม

มาก  

 

ภายในบรเิวณเดียวกันนี้ยังเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณที่สรา้ง

ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพเุกลอืแรร่อ้น ซึง่เชือ่กนัวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคเมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิด ้

ท าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพังทลายลง เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไปบางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคย

เป็นอะไร อาท ิโรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี  

- เมอืงท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรก ีในอดีตเมอืงนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงที่มี

ชือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกทั่วโลก  

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory)  

- ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสูงทีสุ่ดอันดับตน้ๆ ของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้

หนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีอาท ิVersace, Prada, Michael Kors อกีดว้ย  

- อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมอืงกรกีโบราณทีต่ัง้อยูท่างฝ่ังตะวันตกของอานาโตเลยี

ในจังหวัดอซิเมยีรใ์นประเทศตรุกปัีจจบุนั  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เมอืงเอฟฟิซสุ (Ephesus)  

- เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่  

- เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่

6 กอ่นครสิตก์าล  
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- ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช  

- ภายหลังเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมนั  

น าทา่นเดนิบนถนนหนิผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ 

ไมว่า่จะเป็น 

- โรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั  

- เขา้ชม หอ้งอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยรของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็น

อยูจ่นถงึทกุวันนี ้ 

- ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลิ

อสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จูลอิสุ เซลซสุ ในปี 657 – 660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ า

จากหนิเอาไว ้หอสมดุแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 2015  

 

 

 

น าทา่นเขา้ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary)  

- เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอรก์ชิ ดไีลท ์(Turkish Delight Shop)  

- ขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่

ประกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มักจะมอีัลมอนด ์วอลนัท ถั่วพสิตาชโิอและแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย 

โดยสว่นมากหนา้ตาจะมสีชีมพเูขม้ แตก่็ดจูางลงไปทันทเีมือ่เสริฟ์กบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลกุเคลา้ประหนึง่แป้ง

ฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพด ีชาวตุรกนียิมทานคู่กับชารอ้น หรอื ชา

กลิน่แอปเปิล 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั COMFORT ADA CLASS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 6 เมอืงอซิเมยีร ์– จตัรุสัโคนคั – หอนาฬกิาอซิเมยีร ์– คาเมอรร์าตบีาซาร ์– เมอืงชานคัคาเล – มา้ไม้

จ าลองเมอืงทรอย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์(Izmir)  

- เมอืงทีม่ขีนาดใหญอ่นัดับสามของประเทศตรุก ีถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาอกีทัง้ยังถอืว่าเป็นเมอืงทีค่่อนขา้ง

พลกุพล่านไปดว้ยผูค้นรวมไปถงึถนนทีค่่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์็อปป้ิงทีท่ันสมัย สถานทีข่ ึน้

ชือ่ในเมอืงอซิเมยีร ์อาท ิจัตรัุสโคนัค (Konak Square), หอนาฬกิาอซิเมยีร ์(Izmir Clock Tower), มัสยดิ

ยาร ิ(Yali Mosque), พพิธิภัณฑอ์ซิเมยีร ์อตาเตริก์ (Izmir Ataturk Museum, คาเมอรร์าต ี(Kemeralti) 

และปราสาทคาดเีฟคาเล (Kadifekale) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโคนคั (Konak Square)  

- สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1901 ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงอซิเมยีร ์โดยม ีหอนาฬกิาอซิเมยีร ์(Izmir Clock Tower) 

สัญลักษณ์ของเมอืงโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางของเมอืงและเป็นจุดนัดพบส าหรับนักท่องเที่ยวและคนใน

ทอ้งถิน่  

- ในบรเิวณรอบๆ ยงัมมีสัยดิยาร ิ(Yali Mosque) เป็นมัสยดิขนาดเล็ก ทัง้นี้บรเิวณใกลเ้คยีงยังมที่าเรอืโคนัค 

(Konak Pier) ใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถขึน้เรอืขา้มฟากเพือ่ชมทวิทัศน์ของชายฝ่ังและเมอืงอซิเมยีรจ์ากบน

เรอือกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นสู ่ คาเมอรร์าตบีาซาร ์(Kemeralti Bazaar)  

- ตลาดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่17 อยูร่ะหว่างปี ค.ศ. 1601 ถงึ ค.ศ. 1700 เป็นหนึง่ในสถานที่

ยอดนยิมส าหรับการชอ้ปป้ิงทัง้คนในทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่ว มรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายทัง้งานฝีมอื 

เครือ่งประดับ เครือ่งปัน้ดนิเผา และเสือ้ผา้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale)  

- ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 

- เดมิมชีือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนด ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุ

กวา้ง 1.3 กโิลเมตรเนื่องจากตัง้อยูบ่นจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของ

กรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอเีจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าราตัดกับทะเลอเีจยีน 

เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  

จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยภาพ มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย (Trojan Statue/Hollywood Horse)  

- มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรฮ์อลลวิดูเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 

พติต ์แสดงชือ่ดังระดับโลกเป็นนักแสดงน า ทางทมีงานไดจ้ าลองมา้ไมข้นาดใหญ่สดี า เพือ่ใชด้ าเนนิเรือ่ง

และเป็นส่วนหนึง่ทีส่ าคัญของเรือ่งทรอย หลังจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไมจ้ าลองตัวนี้ใหก้ับทางการ

ตรุก ีเพือ่เป็นเกยีรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานัคคาเลอกีดว้ย 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั IRIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 7 น ัง่เรอืขา้มฟากขา้มชอ่งแคบคารค์าเนลส ์– เมอืงอสิตนับลู – พระราชวงัโทพคาปึ – แกรนดบ์าซาร ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู ่เมอืงอซีบีตั (Eceabat) เพือ่ น่ังเรอืขา้มฟากขา้มชอ่งแคบคารค์าเนลส ์(Dardanellies Car 

Ferries) สูเ่มอืงอสิตันบลู 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul)  

- เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล  

- มที าเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่

ใน 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอัน

งดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์พเิศษ  

- พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอสิตันบูล ฝ่ังทวีปยุโรป ไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโกเมือ่ปี ค.ค. 1986 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัโทพคาปึ (Topkapi Palace)  

- ทีป่ระทับหลักของสลุตา่นแหง่จักรวรรดอิอตโตมนั ระหวา่งปี ค.ศ. 1465 จนถงึปี ค.ศ. 1853  

- เดมิพระราชวังนี้ใชช้ ือ่ว่า พระราชวังหลวงแห่งใหม ่(Saray-I Cedid-I Amire) จนถงึครสิตศ์ตวรรษที ่18 

กอ่นจะเปลีย่นมาใชช้ือ่ปัจจบุนัในรัชสมยัสลุตา่นมะหม์ดุที ่2 ตามชือ่พระราชวังรมิทะเลทีถ่กูเพลงิไหม ้ 



Page 13 of 23 

 

 

 

- ในปัจจุบันพระราชวังโทพคาปึเป็นสถานทีจ่ัดงานรับรองของรัฐ และเป็นสถานทีท่ีด่งึดูดนักท่องเทีย่ว และ

เป็นทีเ่ก็บรักษาสิง่ศักดิส์ทิธิข์องมสุลมิเชน่เสือ้คลมุและดาบของมฮุัมมัด และตัง้อยูใ่นบรเิวณประวัตศิาสตร์

ของอสิตันบลูทีไ่ดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นมรดกโลก 

- หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 1921 พระราชวังโทพคาปึก็เปลี่ยนมาเป็น

พพิธิภัณฑต์ามรัฐประกาศของวันที ่3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใตก้ารบรหิารของกระทรวงวัฒนธรรมและ

การทอ่งเทีย่วแหง่ตรุก ี 

- พระราชวัง เป็นกลุ่มสิง่ก่อสรา้งทีม่หีอ้งหอเป็นจ านวนรอ้ยแต่เปิดใหส้าธารณรัฐชนชมแต่เฉพาะเพยีงหอ้ง

ส าคัญ ๆ ทีเ่ป็นตัวอย่างที่แสดงใหเ้ห็นถงึลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมัน นอกจากนัน้ก็ยังมหีอ้งแสดง

เครื่องเคลือบพอรซ์เีลน เสือ้คลุม อาวุธ เสือ้เกราะ หนังสอืวจิติรออตโตมัน หนังสอือักษรวจิติรอสิลาม 

(Islamic calligraphy) จติรกรรมฝาผนัง และเครือ่งราชสมบตั ิและเพชรพลอ 

 หลังจากนัน้น าท่านสู ่แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงอสิ

ตันบลู สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1456 ภายในมรีา้น จวิเวอรี ่เครือ่งประดับ งานแฮนดเ์มด ขนม ของฝาก ของตกแต่ง

ตา่งๆ เสือ้ผา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ MIXED SEAFOOD  

ทีพ่กั GOLDENWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 8 ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – สไปซบ์าซาร ์– หอคอยกาลาตา – สุเหรา่สี

น า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – เซนตโ์ซเฟีย – จตรุสัทกัษมิ – สนามบนิอสิตนับลู 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise)  

- ชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กับทะเลมารม์ารา 

(Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้ง เริม่

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี้ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกัน

ของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี 

- นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  

- ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนียภ์าพอันสวยงาม

ของรมิฝ่ังชอ่งแคบแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืสไตล์

ยโุรปของบรรดาเศรษฐแีหง่ประเทศตรุกทีัง้ทัง้ระหวา่งลอ่งเรอื 

น าทา่นถา่ยภาพดา้นหนา้ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace)  

- สรา้งโดยสลุต่านดับดุล เมซดิ (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1856 สรา้งดว้ยหนิ

ออ่นทัง้หลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบัตะวันตก  

- ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป  
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- บรเิวณรอบนอกประดับประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา น ้าพุ อทุยานดอกไม ้สระน ้า รูปปั้น รูปสลัก

ตา่งๆ วางประดับไวอ้ยา่งลงตัวน่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรอื ตลาดอยีปิต ์(Egyptian Bazaar)  

- ตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ีถ่อืเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองใน

เมอืงอสิตันบลู สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่ของมสัยดิใหม ่ 

- ภายในตลาดยังมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อาท ิอาหาร, เครือ่งเทศ, ขนมหวานของตุรก,ี เครือ่งเพชร

พลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดับตา่งๆ อกีดว้ย  

หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยภาพดา้นหนา้ หอคอยกาลาตา (Galata Tower)  

- หอคอยหนิสไตลโ์รมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ตัวตกึประกอบดว้ย 9 ชัน้ มรีูปทรงกระบอก และมี

หลังคาเป็นทรงกรวย อกีหนึง่สญัลักษณ์เมอืงอสิตันบลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพือ่ไวเ้ป็นหอสงัเกตการณ์

ป้องกนัขา้ศกึจากทางทะเลปัจจบุนัชัน้บนเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วขึน้ชมทัศนยีภาพของเมอืง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอื ชือ่เดมิ สเุหร่าสลุต่านอาหเ์หม็ดที ่1 (Sultan 

Ahmed Mosque)  

- การเขา้ชมสเุหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรอดเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที ่สามารถ

ถา่ยภาพดา้นในได ้หา้มสง่เสยีงดังและกรณุาท ากริยิาใหส้ ารวม  

- สเุหรา่นีส้รา้งในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีกอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุ

เพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด 

เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่  

- ชือ่สุเหร่าสีน ้าเงนิเนื่องจากภายในประดับดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น 

กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยา่งวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท า

ละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 บาน  

- สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงค์ จะมสี ิง่ก่อสรา้งที่อ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชนทั่วไป เชน่ หอ้งสมดุโรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพั่กกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ

ลเีรยี (Kulliye) หมายเหตุ : โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่าและจ าเป็นตอ้งถอด

รองเทา้กอ่นเขา้ชม 

 สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูป และเตรยีมผา้ส าหรับ

คลมุศรีษะ 

 สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู 
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จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั ฮปิโปโดรม (Hippodrome)  

- สิง่กอ่สรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing)  

- โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึการแขง่ขันมา้ใจกลาง

เมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome)  

- น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหักพังของฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนดโินเบลิในอดตี หรอื อสิตันบลูใน

ปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจุบันเหลอืเพยีง 

เสา 3 ตน้ คอื  

- เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไมม่ใีครทราบ แต่บรูณะเมือ่ศตวรรษที ่

10  

- เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งกอ่นครสิตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืงเดลฟิ 

(Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ีเ่มือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงครึง่ตน้  

- เสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยีปิต ์หรือเสาโอเบลสิก ์(Obelisk of Thutmose)  สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาล

ประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลาย

แหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสา

จะกวา้งและคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลักษณะเหมอืนพี

รามดิ และมกันยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก ์ 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ วหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia 

Sophia)  

- 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางเป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จัสตเินยีน  

- มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิกอ้น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครอบครองเมอืง ได ้

เปลีย่นโบสถน์ี้ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละ

สาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันนี้คงบรรยากาศของความเก่า
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ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญ่ทีส่ดุ กอ่สรา้ง

ดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง 

ทีถ่อืวา่ล ้าหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งให ้

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จตุรสัทกัซมิสแควร ์(Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกไดว้่าเป็นจุด

ศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพืน้เมอืง และยังมแีทรมป์โบราณ 

(Tram) เรยีกไดว้า่ทีแ่หง่นีเ้ป็นจดุนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืงอสิตันบลู 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

Day 9 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.55 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK068 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/

ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

04 – 12 มถินุายน 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

11 – 19 มถินุายน 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

18 – 26 มถินุายน 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

25 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

02 – 10 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

09 – 17 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

16 – 24 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

23 – 31 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

30 กรกฎาคม – 07 สงิหาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,800 บาท/ทา่น 
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ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


