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สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบิ น สุวรรณภูมิ – สนามบิ น อิ ส ตันบูล – เมือ งอังการา – สุส าน
มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย
ชมบอลลูนหลากสี – เมืองใต้ดิน – จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม –
หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง
Belly Dance
โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ที่พกั คาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟ
ลานา – เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุ ย ฝ้ าย – เมื อ งโบราณเฮี ย ราโพลิ ส – เมื อ งคูซ าดาซี –
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิ ซุส – ห้องอาบนา้ โรมันโบราณ –
หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์
เมืองอิซเมียร์ – จัตรุ ัสโคนัค – หอนาฬิกาอิซเมียร์ – คาเมอร์ราตีบาซาร์
– เมืองบูรซ์ า
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สะพานเอร์ กั น ดิ – หมู่บ ้า นโบราณคูม าลิ คิ ซิ ค – เมื อ งอิ ส ตั น บูล –
พระราชวังโทพคาปึ – แกรนด์บาซาร์
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ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิปโปโดรม –
สุเ หร่ า สีน ้า เงิน – เซนต์โ ซเฟี ย – สไปซ์บ าซาร์ – ร้า นขนมชองฝาก –
หอคอยกาลาตา – จตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
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Day1

เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม
Alp Hotel Cave

หรือเทียบเท่า
Alp Hotel Cave

หรือเทียบเท่า
Lycus River Thermal Hotel

หรือเทียบเท่า
Marti Beach Hotel

หรือเทียบเท่า
Koza Hotel
หรือเทียบเท่า
Park Inn by Radisson
Hotel
หรือเทียบเท่า

สนามบิ นส ุวรรณภ ูมิ

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินส ุวรรณภ ูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Turkish Airlines (TK)
โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกพร้อมแนะนาข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน
23.30 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและ
เครื่องดืม่ บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง 50 นาที

Day2

สนามบิ นส ุวรรณภมู ิ – สนามบิ นอิสตันบูล – เมืองอังการา – ส ุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ – ทะเลสาบเกลือ
– เมืองคัปปาโดเกีย

06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนัน้ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว เมืองอังการา (Angara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมืองหลวงและ
เมือ งที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ สองในประเทศตุร กี ร องจากอิ ส ตัน บูล เมือ งอัง การาเป็ นที่ ตั้ง ของรั ฐ บาลกลาง ส่วนราชการและสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่านเดินทางสู่ ส ุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุสรณ์สถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตา
เติรก์ ซึ่งเป็ นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ ิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูก้ ่อตัง้ สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคน
แรก และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึน้ ระหว่างปี
ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสาคัญกับประเทศตุรกีเป็ นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขนึ้ ระหว่างปี 1966
– 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งนีบ้ นธนบัตร
ลีร่าด้วย
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ทะเลสาบเกลื อ (Tuz Salt Lake) เป็ น
ทะเลสาบนา้ เค็มที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของตุรกี ซึ่งเป็ นทะเลสาบนา้ เค็ม
ที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน้า
ร้อน นา้ ทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็ น
แผ่นหนาหลายสิบเซ็ นติเมตร มองเห็ นเป็ นพื้นสีขาวสุดสายตา และที่
ทะเลสาบเกลือแห่งนีย้ งั เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาหนัง Star War อีกด้วย
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ น
บริ เ วณที่ อ ยู่ร ะหว่า ง ทะเลด ากับ ภูเ ขาเทารุส มีค วามส าคัญ มาแต่
โบราณกาลเพราะเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้า
ขายแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม ที่ ท อดยาวจากประเทศตุร กี ไ ปจนถึ ง
ประเทศจี น เป็ นพื้ น ที่ พิ เ ศษที่ เ กิ ด จากการระเบิ ด ของภูเ ขาไฟเมื่ อ
ประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว เกิดจากลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายไปทัว่ บริเวณทับถม

เป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขนึ้ มา จากนัน้ กระแสนา้ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวยควา่ ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ ดินแดนใน
เทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิต
ไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุด์ ”ี และในปั จจุบนั นีก้ ็ยงั เลีย้ งม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทัง้ ยัง
มีเมืองใต้ดนิ ที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกียแห่งนี้ ถือเป็ นเมืองใต้ดนิ โบราณที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดนิ แห่งนีข้ ดุ ลึกลงไป
ถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็ นห้องย่อยเฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่ง
และถ้ารวมทั้งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชือ่ มกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้ดนิ มี
ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้องนอน ห้องนา้ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อนา้ บางห้องเป็ นห้องโถงกว้าง
ด้วยความอัศจรรย์ใต้พื้นดินแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
เมือ่ ปี ค.ศ. 1985 ได้ขนึ้ ทะเบียนเมืองใต้ดนิ แห่งเมืองคัปปาโดเกียเป็ นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย
ค่า
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พกั
ALP HOTEL CAPPADOCIA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : ท่านควรเตรี ยมกระเป๋ าสัมภาระใบเล็ ก เพื่อแยกสัมภาระสาหรับค้างคืนที่โรงแรมถ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
เนือ่ งจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถา้ ในเมืองนีไ้ ม่มลี ฟิ ท์ให้บริการ

Day3

ชมบอลล ูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – ห ุบเขาอ ุซิซาร์ – โรงงาน
เซรามิก – โรงงานเครือ่ งประดับ – ชมการแสดง Belly Dance

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางชม บอลล ูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลล ูน) ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที่ยวทัว่ ทุกมุมโลก
ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจขึน้ บอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไม่รวมอยู่ในราคา
ทัวร์ (Optional Tour)
1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สาหรับท่านที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จาเป็ นต้อง
ออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึน้ บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีก
มุมหนึง่ ที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึน้ บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่
กับดุลยพินจิ ของท่าน
2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) สาหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจาเป็ นต้องออกจาก
โรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ ดิน
ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนัง่ รถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 –
150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึน้ อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของท่าน

-

คาแนะนา
เนือ่ งด้วยข้อกาหนดของเวลา ท่านจาเป็ นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึง่
ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตัง้ แต่ก่อนวันเดินทาง
(ตัง้ แต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป)
กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผทู้ ี่เป็ นโรคหัวใจขัน้ รุนแรง, ตัง้ ครรภ์ หรือ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหาย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
สาหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาเป็ นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมื องเกอเรเม (Goreme) เป็ นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลีย
ประเทศตุรกี เป็ นที่ตงั้ ถิ่นฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นสถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ใ นการเป็ นที่หลบหนีภยั จากการไล่
ทาร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็ นของจักรวรรดิ ที่จะเห็ นได้จากคริสต์
ศาสนถานจานวนมากมายที่ตงั้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองที่มชี อื่ เสียงในด้านการทอ
พรม และการผลิตเครื่องเซรามิก ลา้ ค่าที่มชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
จากนั้น นาท่านเข้าชม เมื องใต้ดิน (Underground City) เป็ นสถานที่ที่ผนู้ ับถือ
ศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ตอ้ งการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์
ภายในมีโ ซนห้อ งต่า งๆ อาทิ ห้อ งนอน ห้อ งน ้า ห้อ งครั ว ห้อ งหมัก ไวน์ ห้อ ง
ประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อนา้ บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคน
ได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา
เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้
ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต้ดนิ แห่งนี้

เที่ยง

จากนัน้ นาท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามาเกอเรเม (Panorama Viewpoints of Goreme) เป็ นหนึง่ ในสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมมากที่สดุ ใน
โลก ด้วยภูมิประเทศที่แปลกตา หุบเขาที่สวยงาม และโครงสร้างดินที่ทาให้รสู้ กึ
เหมือนได้มาดวงจันทร์ ทั้งนี้ยังเป็ นจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตกพร้อมกับทัศนียภาพของภูมปิ ระเทศแปลกตาที่สวยงามอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ เคบับต้นตาหรับ
นาท่านเดินทางสู่ ห ุบเขาอ ุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า
เป็ นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนีม้ รี พู รุน
มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุษย์ไปเกือบทัว่ ทัง้ ภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อยู่
อาศัย อุชซิ าร์ คือ บริเวณที่สงู ที่สดุ ของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุชซิ าร์ มี
ไว้ทาหน้าที่เป็ นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึก
ยามมีภยั อีกด้วย

ที่พกั

จากนั้น น าท่ า นเดิน ทางเข้า เยี่ ย มชม โรงงานเซรามิ ก (Ceramic Factory) และโรงงาน
เครื่ อ งประดับ (Jewelry Factory) เพื่ อ ให้ท่ า นได้ช มการสาธิ ต กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต สิ น ค้า
พื้นเมืองทีมคี ณ
ุ ภาพและชือ่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบาหน้าท้อง (Belly Dance) เป็ นการโชว์เต้นราที่เก่าแก่
อย่างหนึง่ ของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน
นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุรักษ์ระบาหน้าท้องนี้ไว้ให้มมี าจนถึงปั จจุบัน การโชว์ระบาหน้า
ท้องนี้ได้มีมาอย่ างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องของประเทศตุรกีใน
ปั จจุบนั
ALP HOTEL CAPPADOCIA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day4

โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ที่พกั คาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นาท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพื่อให้ท่านได้
ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองทีมคี ณ
ุ ภาพและชือ่ เสียงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว๋ โมง 40 นาที) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก เป็ นชือ่ ของอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอานาจรุ่งเรือง
สุด ขีด ในดิน แดนอนาโตเลีย ของตุรกี โ บราณ เมื่อ ราวปี ค.ศ. 1087 –
1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางนาท่านแวะ
ถ่ายภาพ ที่ พกั คาราวานเซราย (Caravanserai) เป็ นสถานที่พักแรกของกอง
คาราวานในสมัยโบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่า

ค่า
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับตกแต่งแบบชาว
มุสลิม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของท่านเมฟลานา และยังเป็ นสุสานสาหรับบิดาและบุตรของท่านเมฟลานาอีกด้วย
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุ คาเล (Pamukkale) เมืองที่มีนา้ พุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขนึ้ มาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพัง
ของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสูห่ น้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปั ตยกรรมสีขาวขึน้
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
LYCUS RIVER HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : ให้ท่านได้ผอ่ นคลายแช่นา้ ร้อนภายในโรงแรมที่พกั
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ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองค ูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครือ่ งหนัง – เมืองเอฟฟิซ ุส – ห้อง
อาบน้าโรมันโบราณ
– หอสมุดเซลซ ุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนา้ พุเกลือแร่รอ้ นนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของนา้ ตกสีขาวเป็ น
ชัน้ ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนา้ เป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก
ภายในบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็ น เมืองโบราณเฮี ยราโพลิส (Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นนา้ พุ
เกลือแร่รอ้ น ซึ่งเชือ่ กันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมือ่ เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนีเ้ กิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยู่ทัว่ ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิ เธี ยร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ ได้รับการขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ศ. 1988
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั ง่ ทะเลของประเทศ
ตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป็ นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกทัว่ โลก นาท่าน
เดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่ งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สดุ
อันดับต้นๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชม
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซ ุส (Ephesus) เป็ นเมืองกรีกโบราณที่ตงั้ อยู่ทางฝัง่ ตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ใน
ประเทศตุรกีปัจจุบนั จากนัน้ นาท่านเข้าชม เมืองเอฟฟิซ ุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มกี ารบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึง่ เคยเป็ น
ที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึน้ ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซ ุส (Ephesus) เป็ นเมืองกรีกโบราณที่ตงั้ อยู่ทางฝั ง่ ตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซ
เมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่ง
อพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึน้ ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้า
ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมือ่ โรมันเข้าครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึน้ เป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมือง
เก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ ก่อสร้างเมือ่ สมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้ง
ที่สามารถผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่ งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบัน เข้าชม ห้องอาบน้ าโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของห้องนา้ ห้องอบไอนา้ ให้เห็ นอยู่จนถึงทุกวันนี้
นาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ หอสมุดเซลซ ุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็ นเลิศ สร้าง
โดยติเบริอสุ จูลอิ สุ อาควิลา อุทิศให้กบั บิดา ชือ่ ติเบริอสุ จูลอิ สุ เซลซุส ในปี 657 – 660 และได้ฝัง
โลงศพของบิดาที่ทาจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนีไ้ ด้รับการขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การ

เที่ยง

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ศ. 2015 นาท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ชือ่ กันว่าเป็ นที่สดุ ท้ายที่พระ
แม่มารี มาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็ นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริ สต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป
นมัสการให้ได้สกั ครั้งในชีวิต

ค่า
ที่พกั

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ ชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกัน
ว่าโลคุม (Lokum) เป็ นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและนา้ ตาล มักจะ
มีอลั มอนด์ วอลนัท ถัว่ พิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตา
จะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดจู างลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับนา้ ตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้ง
ฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถัว่ คุณภาพดี ชาวตุรกีนยิ มทาน
คู่กบั ชาร้อน หรือ ชากลิน่ แอปเปิ ล
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
MARTI BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6

เมืองอิซเมียร์ – จัต ุรัสโคนัค – หอนาฬิ กาอิซเมียร์ – คาเมอร์ราตีบาซาร์
– เมืองบูรซ์ า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ (Izmir) เป็ นเมืองที่มขี นาดใหญ่อันดับสามของประเทศตุรกี ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอีกทั้งยังถือว่า
เป็ นเมืองที่ค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นรวมไปถึงถนนที่ค่อนข้างกว้าง อาคารกระจกและศูนย์ช็อปปิ้ งที่ทันสมัย สถานที่ขนึ้ ชื่อใน
เมืองอิซเมียร์ อาทิ จัตรุ ัสโคนัค (Konak Square), หอนาฬิกาอิซเมียร์ (Izmir Clock Tower), มัสยิดยาริ (Yali Mosque), พิพิธภัณฑ์อิซ
เมียร์ อตาเติรก์ (Izmir Ataturk Museum, คาเมอร์ราตี (Kemeralti) และปราสาทคาดีเฟคาเล (Kadifekale)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จัต ุรัสโคนัค (Konak Square) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1901 ตัง้ อยู่ในใจกลางเมืองอิซเมียร์ โดยมี หอนาฬิกาอิซ
เมี ยร์ (Izmir Clock Tower) สัญลักษณ์ของเมืองโดดเด่นเป็ นศูนย์กลางของเมืองและเป็ นจุดนัดพบสาหรับนักท่องเที่ยวและคนใน
ท้องถิ่น ในบริเวณรอบๆ ยังมีมสั ยิดยาริ (Yali Mosque) เป็ นมัสยิดขนาดเล็ก ทั้งนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีท่าเรือโคนัค (Konak Pier) ให้
นักท่องเที่ยวสามารถขึน้ เรือข้ามฟากเพื่อชมทิวทัศน์ของชายฝัง่ และเมืองอิซเมียร์จากบนเรืออีกด้วย จากนัน้ นาท่านสู่ คาเมอร์ราตี
บาซาร์ (Kemeralti Bazaar) เป็ นตลาดเก่าแก่ที่สร้างขึน้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1601 ถึง ค.ศ. 1700 เป็ นหนึง่ ใน
สถานที่ยอดนิยมสาหรับการช้อปปิ้ งทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว มีรา้ นค้า ร้านอาหารมากมายทั้งงานฝี มือ เครื่ องประดับ
เครื่องปั้ นดินเผา และเสือ้ ผ้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูรซ์ า (Bursa) ตัง้ อยู่บนยอดเขาอุลดู คั (Uludag) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี โดย
ที่นี่ถกู เรียกว่าเป็ นเมืองแห่งรีสอร์ทและสกีเนื่องจากเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย นอกจากนี้บรู ซ์ ายังเป็ นเมืองหลวงแห่งแรก
ของอาณาจักรออตโตมานบนคาบสมุทรอนาโตเลียในอดีต จากจุดนี้ จักรวรรดิออตโตมันใช้เป็ นฐานที่มนั ่ ในการวางแผนเข้าตี เมือง
คอนสแตนตินโนเปิ ล Constantinople เมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์ Byzantine’s Empire ที่ตงั้ อยู่ทางฝัง่ ยุโรป หลังจากที่พิชติ เมือง
คอนสแตนตินโนเปิ ลได้ จึงเปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองอิสตันบูลในปั จจุบัน อีกทั้งบูรซ์ ายั งเป็ นเมืองที่ได้รับการยอมรับจากชาวตุรกีและนักชิม
ทัว่ ไปว่าเป็ นเมืองแห่งกะบับที่เป็ นอาหารพื้นเมืองที่อร่อยที่สดุ ในประเทศอีกด้วย
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
KOZA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า
ที่พกั

Day7

สะพานเอร์กนั ดิ – หมูบ่ า้ นโบราณค ูมาลิคิซิค – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโทพคาปึ – แกรนด์บาซาร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสู่ สะพานเอร์ก นั ดิ (Irgandi Bridge) เป็ นสะพานที่ เก่ า แก่ที่ ส ดุ ของเมืองบูร์ซา
สร้างเมือ่ ปี ค.ศ. 1442 ในรัชสมัยของสุลต่านมูรัตที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน ยังมี
ลักษณะเด่นคือมีรา้ นค้าที่ตวั อาคารสีเหลืองเด่นประกอบด้วยประตู หน้าต่างและ
หลังคาสีนา้ ตาลตัดกันสบายตาเรียงรายทัว่ ทั้งตัวสะพาน ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณคูมาลิคิซิค (Cumalikizik
Village) เป็ นหมูบ่ า้ นที่มสี ถาปั ตยกรรมยุคแรกของจักรวรรดิออตโต
มั น ทั้ ง นี้ ยั ง เป็ นสถานที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ข อง
เมืองบูร์ซาเป็ นอย่างมาก และได้รับเป็ นเมืองมรดกโลกจาก องค์การ
การศึ กษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ -ยูเนสโก (The
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = UNESCO) เมื่อ
ปี ค.ศ. 2014 เมืองแห่งนี้ยังได้รับการรักษาโครงสร้างสถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างดี
ทัง้ นีบ้ ริเวณทางเข้าหมูบ่ า้ นยังมีรา้ นค้าขายของฝากที่ระลึกมากมายอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญที่สดุ ของประเทศตุรกี มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานหลายศตวรรษ
ตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล มีทาเลที่ตงั้ อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั้ อยู่ใน 2
ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝัง่ อนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้
เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทัง้ พื้นที่ประวัตศิ าสตร์แห่งอิสตันบูล ฝัง่ ทวีปยุโรป ได้รับการขึน้ ทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ค. 1986
น าท่ า นถ่ า ยภาพด้านหน้า พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi Palace) เดิม เป็ นที่ ป ระทับ หลักของสุล ต่า นแห่ งจักรวรรดิออตโตมัน
ระหว่า งปี ค.ศ. 1465 จนถึ ง ปี ค.ศ. 1853 เดิม พระราชวัง นี้ใช้ชื่อ ว่า พระราชวัง หลวงแห่ งใหม่ ( Saray-I Cedid-I Amire) จนถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะเปลีย่ นมาใช้ชอื่ ปั จจุบนั ในรัชสมัยสุลต่านมะห์มดุ ที่ 2 ตามชือ่ พระราชวังริมทะเลที่ถกู เพลิงไหม้ ในปั จจุบนั
พระราชวังโทพคาปึ เป็ นสถานที่จดั งานรับรองของรัฐ และเป็ นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็ นที่เก็บรักษาสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของมุสลิม
เช่นเสื้อคลุมและดาบของมุฮัมมัด และตั้งอยู่ในบริเวณประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลที่ได้รับการสถาปนาให้เป็ นมรดกโลกหลังจากการ
ล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 1921 พระราชวังโทพคาปึ ก็เปลีย่ นมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ตามรัฐประกาศของวันที่ 3 เมษายน
ค.ศ. 1924 ภายใต้การบริหารของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่ งตุรกี พระราชวัง เป็ นกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่มีหอ้ งหอเป็ น
จานวนร้อยแต่เปิ ดให้สาธารณรัฐชนชมแต่เฉพาะเพียงห้องสาคัญ ๆ ที่เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะสถาปั ตยกรรมออตโตมัน
นอกจากนัน้ ก็ยังมีหอ้ งแสดงเครื่องเคลือบพอร์ซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อเกราะ หนังสือวิจิตรออตโตมัน หนังสืออักษรวิจิตรอิสลาม
(Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนัง และเครื่องราชสมบัติ และเพชรพลอย

ค่า
ที่พกั

หลังจากนัน้ นาท่านสู่ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็ นตลาดเก่าแก่ที่มขี นาดใหญ่ที่สดุ ในเมืองอิสตันบูล สร้างขึน้ เมือ่ ค.ศ. 1456
ภายในมีรา้ น จิวเวอรี่ เครื่องประดับ งานแฮนด์เมด ขนม ของฝาก ของตกแต่งต่างๆ เสื้อผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
PARK INN BY RADISSON HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Day8

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิ ปโปโดรม – ส ุเหร่าสีน้าเงิ น – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์
บาซาร์ – หอคอย กาลาตา – จต ุรัสทักษิม – สนามบิ นอิสตันบูล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็ นช่องแคบ
ที่เชือ่ มทะเลดา (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32
กิโลเมตรความกว้าง เริ่มตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนีถ้ ือว่าเป็ นจุดบรรจบ
กันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบ
บอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะ
ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภ์ าพอันสวยงามของริมฝั ง่ ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่า
จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกี
ทัง้ ทัง้ ระหว่างล่องเรือ
นาท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่าน
ดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนทัง้ หลัง
ด้วยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้ อยู่ริมชายฝั ง่
ทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั ง่ ทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดา
ด้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา นา้ พุ อุทยานดอกไม้ สระนา้ รูปปั้ น รูปสลักต่างๆ วาง
ประดับไว้อย่างลงตัวน่าชืน่ ชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิ่ง
จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ ฮิ ปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจาก
สมัยกรีกซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคาว่า ฮิป
โปส และ โดรโมส ปั จจุบนั ถูกนาไปใช้ในภาษาฝรัง่ เศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมือง
มอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของ
กรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในปั จจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้าง
ขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) สร้างเมือ่ ไหร่
ไม่มีใครทราบ แต่บรู ณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน
จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ ที่นเี่ มือ่ ศตวรรษที่ 4 ปั จจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือ
เสาโอเบลิสก์

(Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม
เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้าง
และค่อยๆ เรียวแหลมขึน้ สู่ยอดด้านบนเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ดา้ น ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุม้ หรือเคลือบ
ด้วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์
นาท่านเดินทางเข้าชม ส ุเหร่าสีน้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชม
สุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและ
กรุณาทากิริยาให้สารวม สุเหร่านีส้ ร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปี ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุ
เพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผนู้ าศาสนาขึน้ ไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผคู้ นเข้ามาสวดมนต์
ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีนา้ เงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์
เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สลุ ต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260
บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นที่ฝังศพของกษัตริยแ์ ละพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสร้างที่อานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ทัว่ ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนา้ ที่พกั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะ คุลเี รีย (Kulliye)
หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่าและจาเป็ นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
ส ุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
ส ุภาพบ ุร ุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาวไม่รัดรูป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่าง และ MIX SEAFOOD
นาท่านถ่ายภาพด้านหน้า วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ ส ุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคกลางเป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหินก้อน ภายในติดกระจก
สี เมือ่ เติรก์ เข้าครอบครองเมือง ได้เปลีย่ นโบสถ์นใี้ ห้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่ปูดว้ ยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์
และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้
วิห ารฮาเกี ย โซเฟี ย เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่
วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลัง
อยู่เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ ที่สดุ
เป็ นอั น ดั บ 4 ของโลกซึ่ ง มี พื้ น ที่ โ ล่ ง
ภายในใหญ่ ที่ ส ดุ ก่ อ สร้า งด้วยการใช้
ผนังเป็ นตัวรับนา้ หนักของอาคารลงสู่
พื้นแทนการใช้เสาค้ายันทัว่ ไป นับเป็ น
เทคนิ ค การก่ อ สร้า ง ที่ ถื อ ว่ า ล ้า หน้า
มากในยุค นั้น (ถื อ เป็ นหนึ่ง ในเหตุผ ล
สาคัญที่ทาให้วิหารฮาเกียโซเฟี ย ได้รับ
ก า ร ย ก ย่ อ ง ใ ห้ เ ป็ น 1 ใ น 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็ นตลาดเครื่องเทศตัง้ อยู่ใกล้กบั สะพาน
กาลาตา ที่นถี่ ือเป็ นตลาดในร่มและเป็ นตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ นส่วนหนึง่
ของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนม
หวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ
อีกด้วย หลังจากนัน้ นาท่านถ่ายภาพด้านหน้า หอคอยกาลาตา (Galata Tower)
หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย 9
ชั้น มีรปู ทรงกระบอก และมีหลังคาเป็ นทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณ์เมือง
อิสตันบูล สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็ นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึก
จากทางทะเลปั จจุบันชั้นบนเปิ ดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จต ุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนน
สายนีเ้ รียกได้ว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีรา้ นค้ามากมาย ตัง้ แต่
ของที่ระลึก, ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์ โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่
แห่งนีเ้ ป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล
ค่า อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

Day9

สนามบิ นอิสตันบูล – สนามบิ นส ุวรรณภ ูมิ

01.55 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นส ุวรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและ
เครื่องดืม่ บนเครื่อง)
15.00 เดินทางถึง สนามบินส ุวรรณภ ูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

09 – 17 กรกฎาคม 2565

37,990

ราคาทัวร์เด็ก/
ท่าน
(อาย ุไม่เกิน 12 ปี)
37,990

23 – 31 กรกฎาคม 2565

37,990

37,990

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตัว๋ เครือ่ งบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

17,990

9,000

17,990

9,000

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอาย ุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท/ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน

1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนที่เหลือ 21
วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผี เู้ ดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ)
3. ท่านที่ตอ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครั้งก่อนทาการออกบัตร
โดยสาร เนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าที่เป็ น
เพียงการแนะนาเท่านัน้

