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วันแรก   กรุงเทพ „ ตุรกี „ อิสตันบูล      (-/-/-)  

เที่ยวบินที่ TK65 

18.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

เที่ยวบินที่ TK69 

20.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK69 

 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล„ เมืองชานักกาเล „ เมอืงโบราณทรอย„ ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน „ เมอืงไอวาลิค 

 (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 

04.00/05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อย
แลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
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ออกเดินสู่ เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้
อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เป็นเมืองที่ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่

ส าคญัของตุรกี มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เดิมมีช่ือวา่ โบกาซ่ี หรือ เฮลลสปอนต์มีความยาว 
65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกั
กาเล อยูห่่างจากกรุงอิสตนับูล เมืองหลวงของตุรกีดว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชัว่โมง เคยเป็น
ที่ตั้งของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก าแพงเมืองที่เป็นหินหนาปรากฏ
อยู ่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า 

‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยูใ่น
บริเวณจุดยทุธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุม
เส้นทางการติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้’ ตามบนัทึกที่ว่าน้ีนั้น
แรกเร่ิมเดิมทีเหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือวา่กรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้
อยูจ่ริงบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เม่ือราว 140 ปีที่แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่า
น่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 
 

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

กาพยอี์เลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ที่มี
ป้อมปราการแข็งแรง หลงัจากที่รบยดืเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้
ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลว้
เขา้ใจวา่เป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้น
เมืองและฉลองชยัชนะ เม่ือตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอย
ไดเ้ป็นที่ส าเร็จ 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเดินทางสู่เมืองไอวาลิคใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30ชัว่โมง  
ที่พัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวตามมาตรฐานดาวตุรกี ที่เมืองไอวาลิค 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม คุชาดาสึ „ เมืองโบราณเอฟฟิซุส „ บ้านพระแม่มารี „ โรงงานผลิตเส้ือหนัง „ ปามุคคาเล 
 (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi)ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมี้การ

บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณที่ยิง่ใหญ่ สวยงามสมกบั
การเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั 
มีอายกุวา่ 2,500 ปี เป็นที่อยูอ่าศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อวา่เป็นเลิศทางดา้นยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ 
โดยตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟ
ฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาที่ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพ
ออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 
 

 

 

 

บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary)เช่ือกนัวา่เป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ิน 
พระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้นไป
นมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 
 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิตเส้ือหนังที่มีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบทนัสมยั 

มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยโุรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึงต่อ
คร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลกจากนั้น ชิม และชอปป้ิง ที่ ร้านขนมเตอร์กิช ดีไลท ์
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วันที่ส่ี ปามุคคาเล„ ปราสาทปุยฝ้าย „ เมืองคอนย่า „ ฟาร์มเชอร่ี „ พธิภัณฑ์เมฟลานา   (เช้า/กลางวัน/
เยน็) 

ขนมหวานสัญชาติตุรกี ซ่ึงคนทอ้งถ่ินเรียกกนัว่า โลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋า ที่ประกอบ
ขึ้นจากแป้งและน ้ าตาล มกัจะมีอลัมอนด ์ถัว่พสิตาชิโอ วอลนทั และแมคคาเดเมีย ผสมเขา้ไปดว้ย 

 

 

 

 

 

จากนั้น      น าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง.  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก PAM THERMAL HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5ดาวที่เมือง PAMUKKALAมาตรฐานดาวตุรกี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซ
ลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพเุกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผน่ดินไหวของโลก 
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ในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้น
จากบ่อน ้ าร้อนที่อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้ าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ิน
นาน ไอน ้ าก็จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวขึ้นนั่นเองดว้ย
ความเช่ือวา่ ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ 
ท าใหใ้นอดีตชนเผา่กรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮี
เอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมงเมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองตน้ก าเนิดศาสนา
อิสลาม  เชิญท่านมาในดินแดนแห่งน้ีพธีิที่แตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ไปคือพธีิ Sema Dance เป็นการ
เตน้ร าแบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพือ่เขา้ถึงพระเจา้ 

ระหวา่งทาง น าท่านแวะเมืองอิสปาร์ตา้เมืองแห่งผลไม ้น าท่าน ชมฟาร์มเชอร่ี  ซ่ึงช่วงฤดูการออกผลเชอร่ีระหวา่ง
เดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี  ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเก็บผลเชอร่ีพร้อมล้ิมรสชาติของเชอร่ี อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลไมเ้ชอร่ีกนัอยา่งจุใจสดๆจากสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือส านกัลมวน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม  พพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด
ดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 
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วันที่ห้า เมืองคอนย่า „สถานนีคารวาน „เมืองคปัปาโดเกีย„พิพิธภัณฑ์เกอเรเม„นครใต้ดินคาดัค 
โชว์ระบ าหน้าทอง Belly Dance      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RAMADA PLAZA KONYA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวมาตรฐานดาวตุรกทีี่เมืองคอนย่า 
 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai)มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้าง

ที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชียที่ก่อสร้างเป็นที่พกัเล็กขา้งทาง
ที่นกัเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผอ่นใหห้าย
เหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวานตั้งอยูไ่ดจ้ากการ
คมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทาง
ของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทางารคา้ (traderoutes)ที่
ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยโุรปตะวนัออก
เฉียงใต ้สถานีคาราวานอาจจะเป็นที่รู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลวา่ 

“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่พเิศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 
และภูเขาไฟ ฮาซานเม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้(ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้)ท าให้ลาวาที่พ่นออกมา
และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ขึ้นมา  จากนั้นกระแสน ้ า ลม 
ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม 
และอีกสารพดัรูปทรง จนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกได้
ประกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 
 
 
 
 
 
 

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


W05 IST001_MAY-JUN19 

 

 
 

จากน้ัน นครใต้ดินคาดัค(CardakUnderground City)เกิดจากการขดุเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็น
ที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวนัออกที่ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมนัจากทาง
ตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการที่จะหยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ย
เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศ
ในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส 
และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม เป็นสถานที่ที่มี
ค ว า ม ง ด ง า ม แ ล ะ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้ นทะเบียนจากองค์การ
ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1984 สร้างโดยชาว
คริสต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของ
ทหารออตโตมัน และสร้างโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 
แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านักสงฆ์เม่ือราวปี 
300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและ
เพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้า

ท้อง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อยา่ง
หน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6000 ปีในดินแดน
แถบอียปิตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน นักประวตัิศาสตร์
เช่ือกนัวา่ ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ได้
อนุรักษร์ะบ าหน้าทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และ
การเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้อง
แพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดด
เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 
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วันที่หก            น่ังบอลลูนชมววิเมืองคบัปาโดเกีย (ไม่รวมค่าน่ังบอลลูน)„ชมโรงงานผลติพรมทอมือ „ โรงงาน 
เซรามิค จิวเวอร่ีเมืององัการา„ทะเลสาบน ้าเคม็ „กรุงอังการา „สุสานอาตาเตร์ิก  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

ที่พัก                พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้   คนืUCHSAR CAVE HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี 

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. น าท่านเดนิทางไปสัมผัสบรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกียยามเช้า โดยการขึน้บอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่ว

เมืองคปัปาโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใช้เวลาประมาณ   ช่ัวโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ 

ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหน้าทัวร์อีกทใีนวันที่จะเดนิทาง 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี
สินคา้ขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากที่สุดตอ้งเป็นของ
เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที่ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรม
ทัว่ไป ที่นิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเม่ือผกูปมแลว้จะตดั
เส้นใยออก จะเหลือเพียงด้านเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" 
(Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชม
โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองอังการาใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน ้าเค็ม Lake Tuz (TuzGolu)ทะเลสาบน ้ าเค็มที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของตุรกี เม่ือ
หนา้ร้อนมาถึงน ้ าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพยีงเกลือกองเป็นแผน่หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสี
ขาวสุดลูกหูลูกตา และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าหนังStar War อีกดว้ย กรุงอังการา(Ankara)หรือที่มีช่ือ
ตามประวติัศาสตร์วา่Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจาก 
นครอิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย 
โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุง
องัการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆในตุรกี 

จากน้ัน ชม Ataturk Mausoleum หรือMemorial tombเป็นที่ฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูน้ าใน 

สงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 
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วันที่เจ็ด กรุงอังการา „ นครอสิตันบูล„ ฮายาโซฟีอา„ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ „ ช่องแคบบอสพอรัส 
 (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก ALTINEL HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี เมืองอังการา 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูลใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก

เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยูใ่นรายการส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยคุกลางจุดเด่นอยูท่ี่ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอยา่งที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจสัติเนียนแห่ง
จกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูก
ท าลายในระหวา่งการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากที่จกัรวรรดิออตโตมนัพชิิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่าน 
เมห์เหม็ดที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้าง 
สญัลกัษณ์ทางอิสลามเช่นเสามินาเรต แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากวา่ 500 ปี  
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วันที่แปด บลูมอสก์ „ อุโมงค์เกบ็น ้าใต้ดินเยเรบาตัน „ ฮิปโปโดรม „ ชมพระราชวงัทอปกาปึ„ สไปซ์มาเก็ต 
(เช้า/กลางวัน/เยน็) 

ชม  พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่ 
ไคลค้วามเป็นยโุรปอยา่งที่สุดทรงมีพระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่แทนพระราช 
วงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เนน้ความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรม 
แบบยโุรปที่เด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะที่ตวัพระราชวงันั้น 
งดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคม
ระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีป

ยโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวปีเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอน
ใตท้ี่เช่ือมกับทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใตเ้ช่ือม
ระหวา่งทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 
กิโลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 
เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก QUA HOTELหรือ RETAJ ROYAL เทียบเท่าระดับ 5 ดาวกรุงอิสตันบูล ตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี 
 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน ้าเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

เม่ือเดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) 
เป็นสุเหร่าที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหมี้ขนาดใหญ่กวา่วิหารเซนต์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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
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โซเฟียในสมยันั้น ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยคุ
กลางสุเหร่าแห่งน้ีประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่น
กุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มอง
จากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ แต่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นที่ให้
ละหมาดกว้า งขว้าง  มีขนาดใหญ่  ภายใน
ประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล 
ที่พ ักส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน ้ า 
ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

ชม อุ โ ม ง ค์ เ ก็ บน ้ า ใ ต้ ดิ น เ ย เ ร บา ตัน (Basilica 

Cistern) 
เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิส 
ตันบู ล ส าม า รถ เก็ บน ้ า ไ ด้ม า ก ถึ ง  88,000 
ลูกบาศก ์
เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 ภายในอุ 
โมงคมี์เสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้าเรียงรายเป็น 
แถวถึง 336 ตน้ ปัจจุบนัเป็นเพยีงที่ท่องเที่ยวอยา่งเดียวเท่านั้น 

จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด(SultanahmedComplex)หรือที่มีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม
(Hippodrome)ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยคุไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพยีงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
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เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ 
เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู(Bronze SerpentineColumn)
เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมา ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่
เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศตัรหลอมเอาบรอนซ์
ออกไปจนเหลือเพยีงแค่เสาปูนเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวงัที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 
ศตวรรษ สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ชิิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงั 
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ทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวก
นอกศาสนา)มาสอนใหเ้ป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขนุทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการ 
เป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ใน
ที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูป
ระบบการจดัการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยโุรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวัง
ทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริช
ทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงั
ทอปคาปีเป็นที่ส าหรับแสดงทรัพยส์มบติัอนัมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก, พระราชวงัชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมีขา้ราชบริพาร
ท างานกนัอยูป่ระมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพคลา้ยตวัเมืองที่ซบัซอ้นอยูใ่นตวัเมืองอีกชั้นหน่ึง ตวัพระราชวงั
นั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรในยคุที่จกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

จากน้ัน ช้อปป้ิงณสไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีอายเุก่าแก่ยาว 
นาน ถึง 350 กวา่ปีสินคา้ที่ขายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ 
เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุก
ร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะ
บรรจุเคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับ
หมักเน้ือ ต้มน ้ าซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเน
มอนที่ใชผ้สมกบัเคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้
ยงัมีสินคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้
อบแห้ง น ้ าผึ้ งแทน้ ้ ามันหอมระเหย ที่นักท่องเที่ยวนิยมซ้ือติดไม้ติดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิช
ดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ต ารับแท้ๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK68 

วันที่เก้า สนามบินอิสตันบูล„ กรุงเทพ 
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ไฟล์ทบิน TK068 

0 .25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK68  

 5.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี9 วนั 6 คนื เดนิทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

23 พ.ค.62 31 พ.ค.62 TK065/TK068 
33,900 33,900 31,900 6,000 

06 มิ.ย.62 14 มิ.ย.62 TK065/TK068 
34,900 34,900 33,900 6,000 

12 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 TK069/TK068 
34,900 34,900 34,900 6,000 

20 มิ.ย.62 28 มิ.ย.62 TK065/TK068 
34,900 34,900 34,900 6,000 

** คณะเดนิทางจํานวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK)ไม่สามารถสะสม
ไมล์ได้ 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการสํารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคนืเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกต๋ัวหรือชําระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

โรงแรมทีพ่กั 
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 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ
แนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว 
Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของ
ประเทศตุรกีเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 7 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


