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วนัแรก   กรุงเทพ • ตุรก ี• อสิตันบูล      (-/-/-)  

18.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูม ิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

 21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมอืงอสิตนับูลโดยเทีย่วบินที่ TK65 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกบัม้าโทรจนั • เมืองไอวาลคิ    

           (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
 

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรก ีผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

ออกเดนิสู่ เมอืงอสิตันบูล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรก ีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิส
ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต ั้งอยู่ใน 2 ทวปี คือ ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 
และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

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


 
 

 

เดนิทางสู่ เมอืงชานกักาเล(Canakkale)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เป็นเมืองที่ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
ส าค ัญของตุรกี มีความส าค ัญทางประวตัิศาสตร์  เดิมมีช่ือว่า  โบกาซ่ี  หรือ  เฮลลสปอนต์มีความยาว 
65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่ สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้ งอยู่บนจุดแคบที่ สุดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส์ ใกลก้บั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเล 
อยู่ห่างจากกรุงอิสตนับูล เมืองหลวงของตุรกดีว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชัว่โมง เคยเป็นที่ต ั้งของ
เมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก  าแพงเมืองที่เป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพย์เร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ

เมอร์’ (Homer) ไดม้ีการบนัทึกเร่ืองราวเกีย่วกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มีที่ต ั้งอยู่ในบริเวณ
จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทาง
การติดต่อทั้งทางบกและทางน ้าระหวา่งทวปีเอเชียและทวปียุโรปได’้ ตามบนัทึกที่วา่น้ีนั้นแรกเร่ิมเดิมทีเหล่า
นกัปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างกเ็ช่ือวา่กรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาได้มีอยู่จริงบนโลกใบน้ี
ไม่ หากแต่เมื่อราว 140 ปีที่แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่าน่ีคือซากของ ‘กรุง
ทรอย’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ท  าจากไม้ จากมหา
กาพยอ์ีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มี
ป้อมปราการแขง็แรง หลงัจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างม้าไม้น้ีขึ้นมา แล้วลาก
ไปวางไวห้นา้ก  าแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่า
เป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไวใ้นเมืองและ
ฉลองชยัชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยู่ในม้าไม้ กไ็ต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่
ส าเร็จ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารเดนิทางสู่เมืองไอวาลคิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30ชัว่โมง  
ที่พกั HALIC PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวท้องถิ่นตามมาตรฐานดาวตุรก ีที่เมอืงไอวาลคิ 

วนัทีส่าม คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลติเส้ือหนัง • ชมสวนพชี •  ปามุคคาเล 
                                    (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น เดินทางสู่เมอืงคุชาดาสึ (Kusadasi)ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดม้ีการบ ารุงรักษา

ไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี 
เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไอโอเนียน ( Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อน
คริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อวา่เป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติด
กบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาที่
ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าให้
ขา้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 
 

 

 

 

 
 

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


 
 

 

บ้านพระแม่มารี  (House of Vergin Mary) เ ช่ือกนัว่าเป็นที่ สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัย อยู่และ
ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีต ั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์ สิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป
นมสัการให้ไดส้ักครั้ ง 
 

 

 

 

 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร ชม โรงงานผลติเส้ือหนงั ที่มีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรก ีเส้ือแจก็เกต็และหนงั มีคุณภาพดี แบบทนัสมยั มี

น ้าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึงต่อคร่ึง 
เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลกจากนั้น ชิม และชอปป้ิง ที่ ร้านขนมเตอร์กิช ดีไลท์ ขนม
หวานสัญชาติตุรก ีซ่ึงคนทอ้งถิ่นเรียกกนัว่า โลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋า ที่ประกอบขึ้นจาก
แป้งและน ้าตาล มกัจะมีอลัมอนด ์ถ ัว่พิสตาชิโอ วอลนทั และแมคคาเดเมีย ผสมเขา้ไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
จากนั้น      น าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง.  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

ที่พกั COLOSSAE THERMAL HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวท้องถิ่นที่เมอืง PAMUKKALAมาตรฐานดาวตุรก ี

วนัทีส่ี่ ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • ชมสวนแอปเป้ิล • พพิธิภัณฑ์เมฟลานา   
                               สถานีคารวาน                    (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรก ีต ั้งอยู่ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 
(Denizli) ประเทศตุรก ีมีลกัษณะเป็นระเบียงน ้าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน
อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิิตรของสถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อ
น ้าร้อนที่อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเมื่อน ้าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้าก ็
จะค่อย ๆ กอ่ให้เกดิชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกดิเป็นผนงัสีขาวขึ้นนัน่เองดว้ยความเช่ือว่า ปา
มุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่า
กรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน ้าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นวา่ ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึง
เมืองศกัดิ์ สิทธ์ิ และปามุคคาเล กไ็ดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เดินทางสู่ เมอืงคอนย่าใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง เมอืงน้ีเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองตน้ก  าเนิดศาสนา
อิสลาม  เชิญท่านมาในดินแดนแห่งน้ีพิธีที่แตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ไปคือพิธี Sema Dance เป็นการ
เตน้ร าแบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพือ่เขา้ถึงพระเจา้ 

ระหวา่งทาง น าท่านแวะ ชมสวนแอปเป้ิล ช่วงฤดูกาลออกผลแอปเป้ิล ระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค.ของทุกปี ให้ท่านได้

สนุกสนานกบัเขา้ชมสวนแอปเป้ิลและรับผลแอปเป้ิลท่านละ 1 ลูก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัยและ

เลือกซ้ือผลแอปเป้ิลสดๆจากฟาร์ม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
น าท่านชม  พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือส านกัลมวน กอ่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลด

ดิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลามพพิิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใสภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั RAMADA KONYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวท้องถิ่นมาตรฐานดาวตุรกทีี่เมอืงคอนย่า 



 
 

 

วนัทีห้่า เมืองคอนย่า • สถานนีคารวาน • เมืองคปัปาโดเกยี • พพิธิภัณฑ์เกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โชว์ระบ า
หน้าทอง Belly Dance        (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
แวะชม สถานคีาราวาน(Caravanserai) มกัจะ

เป็นส่ิงกอ่สร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย
ที่ก่อสร้างเป็นที่พ ักเล็กข้างทางที่นัก
เดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผ่อน
ให้หายเหน่ือยจากการเดินทางสถานี
คาราวานตั้ งอยู่ได้จากการคมนาคม
ทางการค้า การติดต่อส่ือสาร และการ
เดินทางของผู้คนในเครือข่ายของเส้น
ทาง ารค้ า  (traderoutes)ที่ค รอบคลุ ม
เอ เ ชีย , แอฟริ กาเหนือ  และ  ยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต ้สถานีคาราวานอาจจะเป็นที่รู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

เดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นช่ือเกา่แกภ่าษาฮิตไตต ์แปลวา่ 

“ดนิแดนม้าพนัธ์ุด”ี  ต ั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 
และภูเขาไฟ ฮาซานเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้(ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้)ท าให้ลาวาที่พ่นออกมาและ
เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา  จากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน 
แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัล้านปี จนเกิดเป็น
ภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง 
กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง จน
ผู้คนในพื้นที่ เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟ
นางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้
ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งน้ีเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แห่งแรกของตุรก ี

จากนั้น นครใต้ดินคาดัค(CardakUnderground 

City)เกดิจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคปัปาโดเกยีในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที่ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวงั

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%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


 
 

 

ผลประโยชนท์างการคา้และชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งต้องการที่จะหยุดย ั้งการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีด้วยเมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน 
ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน  แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไป
ใตด้ินหลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท า
ให้อากาศถ่ายเท 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น ชมพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเตม็ไปด้วยคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ ได้รับ

ขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1984 สร้างโดยชาวคริสตท์ี่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่าง
ศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถไ์วม้ากกวา่ 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านกัสงฆ์เมื่อราวปี 
300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไวต้ ั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงาม
ตราตรึงใจแกผู่ม้าเยือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านชมการแสดงพืน้เมอืง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่เกา่แกอ่ย่างหน่ึง เกิดขึ้นมา

เมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวตัิศาสตร์เช่ือกนัว่า ชนเผ่ายิปซี
เร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้
ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้อง
ตุรกใีนปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั                พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 1 คนื AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดบัเดยีวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก            นั่งบอลลูนชมววิเมืองคบัปาโดเกยี (ไม่รวมค่านัง่บอลลูน) • ชมโรงงานผลติพรมทอมือ • โรงงานเซรามิค  
จวิเวอร่ีเมืององัการา • ทะเลสาบน า้เคม็ • กรุงองัการา • สุสานอาตาเตร์ิก (เช้า/กลางวนั/เย็น) 



 
 

 

05.00 น. น าท่านเดนิทางไปสัมผัสบรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกยียามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่วเมอืงคปั

ปาโดเกยี โดยจะนัง่บอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ค่าบริการท่านละ 230 

USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหน้าทัวร์อีกทีในวนัที่จะเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากที่ท่านได้นัง่บอลลนูแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Flight Certificate ที่มี
ช่ือของท่านว่าได้พชิิตบอลลนูที่ววิสวยติดอนัดบัโลก และดืม่ด า่ฉลองกบัแชมเปญด้วยบรรยากาศสุด

แสนโรแมนติก คุ้มค่ากบัการมาเยือนเมอืงคปัปาโดเกยี ในยามเช้าบรรยากาศเหมือนกับอยู่ ในดินแดน

เทพนยิาย  
 
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือได้ท ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละท้องถิ่นจะมี
สินคา้ขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากที่สุดตอ้งเป็นของเมือง



 
 

 

เฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที่ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ที่นิยม
ขายกนัอย่างแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ท ั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมื่อผูกปมแลว้จะตดัเส้นใยออก จะ
เหลือเพียงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์
ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลี ชนิดที่มีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น  น าท่านชม โรงงานเซรามิคและ
โรงงานจวิเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการาใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน า้เคม็ Lake Tuz (TuzGolu)ทะเลสาบน ้าเคม็ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของตุรกี เมื่อหน้า
ร้อนมาถึงน ้าจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุด
ลูกหูลูกตา และย ังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าหนงัStar War อีกด้วย กรุงอังการา(Ankara) หรือที่มีช่ือตาม
ประวตัิศาสตร์วา่Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิส
ตนับูล กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่าง
จากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุงองัการาเป็นที่ต ั้งของ
รัฐบาลกลาง ส่วนราชการ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆในตุรก ี

จากนั้น ชม Ataturk Mausoleum หรือMemorial tombเป็นที่ฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผู้น าใน

สงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั BERA HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวท้องถิ่น ตามมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี เมอืงองัการา 

วนัทีเ่จด็ กรุงองัการา • นครอสิตันบูล • ช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวงัโดลมาบาห์เช่  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 



 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูลใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น า ท่ า น ล่อ ง เ รื อ ช่ อ งแคบ

บ อ ส พ อ รั ส (Bosporus 

Strait)เ ป็ น ช่ อ ง แ ค บที่ ก ั้ น
ระหวา่งตุรกเีธรซที่อยู่ในทวีป
ยุโรปกบัคาบสมุทรอานาโต
เลีย ในทวีปเอเชีย  เ ป็นช่อง
แคบหน่ึงของตุรกีคู่กบั ช่อง
แคบดาร์ดะเนลส์ทางตอนใต้
ที่เ ช่ือมกบัทะเลอีเ จียน  ช่อง
แคบบอสฟอรั สทาง ตอน
เหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใตเ้ช่ือมระหวา่งทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรสัยาวราว 30 กโิลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุด
กวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที่มีประชากร
หนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน  น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จใน
สมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างที่สุดทรงมีพระประสงคจ์ะให้พระราชวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%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%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%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


 
 

 

แห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่แทนพระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เนน้ความหรูหรา
อลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บา
ร็อกตั้งตระหง่าน ขณะที่ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งด้วย
แกว้เจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั       LIONEL HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาวท้องถิ่นอสิตันบูล ตามมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

วนัทีแ่ปด บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เกบ็น า้ใต้ดนิเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวงัทอปกาปึ• 
สไปซ์มาเกต็ (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น ชมสัญลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน า้เงนิสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อ

เดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็น
สุเหร่าที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กวา่วหิารเซนต์โซเฟีย
ในสมยันั้น ซ่ึงวหิารเซนต์โซเฟียได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรย์ของโลกในยุคกลางสุเหร่า
แห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบื้องอซันิค บนก  าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากด้านนอกวิหาร
จะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยิดจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งน้ีมี หอมินาเร็ต
ทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวจิิตร มีพื้นที่ให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาด
ใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน ้า 
ปัจจุบนัเปิดให้เขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ต ั้งอยู่ที่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่ในรายการส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวหิาร และนบัเป็น
ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์
ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบ
พนัปี จนกระทัง่อาสนวหิารเซ
บีย าส ร้ าง เ ส ร็ จในปี  1520
ส่ิงก่อสร้ างที่ปรากฏอยู่ ใน
ปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์
ในระหว่าง ปี ค.ศ . 532-537 
โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่ง
จกัรวรรดิไบแซนไทน ์และเป็นโบสถห์ลงัที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูก
ท าลายในระหวา่งการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปี
ในปี 1453 หลงัจากที่จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดดัแปลง
โบสถใ์ห้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลามเช่นเสา
มินาเรต แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากวา่ 500 ปี  

ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงค์เกบ็น ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล
สามารถเกบ็น ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงคม์ีเสากรีกต้น
สูงใหญ่ต ั้งแต่ค  ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ปัจจุบนัเป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่มีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม
(Hippodrome)ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ใน
ปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีต
ที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น 
คือ เสาโอเบลิสกแ์ห่งกษตัริย์เธโอ
โดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็น
เสาทรงส่ีเหลี่ยมฐานกวา้งแล้วค่อย 
ๆ เ รียวยาวขึ้ นไปเป็นยอดแหลม
ส่วนเสาโบราณต้นที่  2 เ รียกกนั
ทั่ ว ไ ป ว่ า  เ ส า งู ( Bronze 
SerpentineColumn)เป็นเสาบรอนซ์



 
 

 

ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกีย่วกนัไปมา ได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่ เก่าแก่ที่ สุดที่มี
เหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือวา่ เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 
1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น 

บ่าย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที่ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 
สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เมต็ผู้พิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น
สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรก ีซ่ึงคดัเลือกเดก็ ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้
เป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก ็
กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคกร่็วมกอ่การปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' 
กต็ดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ึงยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน
ประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่ใช้เกบ็มหาสมบัติอนัล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม
จากจนี หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นที่ส าหรับแสดงทรัพย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สมบตัิอนัมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก, พระราชวงั
ชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมีขา้ราชบริพารท างานกนัอยู่ประมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพ
คล้ายตวัเมืองที่ซับซ้อนอยู่ในตวัเมืองอีกชั้นหน่ึง ต ัวพระราชวงันั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่
จกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

จากนั้น ช้อปป้ิงณสไปซ์มาเกต็เป็นตลาดที่
มีอายุเกา่แกย่าวนาน ถึง 350 กว่าปี
สินคา้ที่ขายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก ่
เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ 
โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้าง
เรียงกนั แต่ละกระบะจะบรร จุ
เ ค ร่ื อ ง เ ท ศ ก ลิ่ น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น
เคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ต้มน ้า
ซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเน
มอ นที่ ใ ช้ ผ ส มก ับ เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม
นอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้ง น ้าผึ้งแทน้ ้ามนัหอมระเหย ที่
นกัท่องเที่ยวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกชิดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กชิตน้ต ารับแท้ๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลนเ์ที่ยวบินที่TK68 

วนัทีเ่ก้า สนามบินอสิตันบูล • กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลนเ์ที่ยวบินที่TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 
 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

08 ส.ค.62 16 ส.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 

22 ส.ค.62 30 ส.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 

05 ก.ย.62 13 ก.ย.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 

10 ต.ค.62 18 ต.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 

23 ต.ค.62 31 ต.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 

** คณะเดินทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน  Tukish Airlines(TK)ไม่สามารถสะสม

ไมล์ได้ 
 ภาษีน า้มนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดนิทาง) 
 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดืม่บริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหวัหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 



 
 

 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เนต็,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนกังานขับรถ,หวัหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนยีม รวมทั้งทริป 90 USD/ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดนิทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดนิทางหรือยกเลิกการเดนิทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ท่านละไม่เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง  
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 
วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง21วัน) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคนืเงนิค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนกัขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงนิทั้งหมดโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 
4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเป็นจริง  
5.กรณีที่ท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์ เนือ่งจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี  

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเดีย่ว 



 
 

 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนีั้น อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อ

และระดบัมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได้  
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดอืน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถ
เปลีย่นชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดงักล่าว 



 
 

 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด  

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


