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Day1 สนามบินสวุรรณภมิู 

 

20.00  นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน Turkish Airlines (TK) 

โดยมป้ีายตอ้นรับ เลทสโ์กกรุ๊ป และมเีจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้ก่ท่าน 

23.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู – เมืององัการา – สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ – ทะเลสาบเกลือ 

– เมืองคปัปาโดเกีย 

 

06.10 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี หลงัจากนัน้น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยว เมืององัการา (Angara) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองหลวงและ

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศตรุกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถาน

เอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สสุาน

มสุตาฟา     เคมาล อตาเตริก์ – ทะเลสาบเกลอื – เมอืงคปัปาโดเกีย    

Alp Hotel Cave 

หรือเทียบเท่า  

3 

ชมบอลลนูหลากสี – เมืองใตด้ิน – จดุชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – 

หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานเซรามกิ – โรงงานเคร่ืองประดบั – ชมการแสดง 

Belly Dance 
   

Alp Hotel Cave 

หรือเทียบเท่า  

4 
โรงงานทอพรม – เมอืงคอนยา – ที่พกัคาราวานเซราย – พิพิธภณัฑเ์มฟ

ลานา   – เมอืงปามคุคาเล    
Lycus River Thermal Hotel  

หรือเทียบเท่า  

5 

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – 

โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองเอฟฟิซสุ – หอ้งอาบน า้โรมันโบราณ – 

หอสมดุเซลซสุ – บา้นพระแมม่ารี – เตอรก์ิช ดไีลท ์
   

Marti Beach Hotel 

หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองอิซเมยีร ์– จัตรุัสโคนคั – หอนาฬิกาอิซเมียร ์– คาเมอรร์าตีบาซาร ์

– เมอืงบรูซ์า    
Koza Hotel 

หรือเทียบเท่า  

7 
สะพานเอร์กันดิ  – หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิ ซิค – เมืองอิสตันบูล – 

พระราชวงัโทพคาปึ – แกรนดบ์าซาร ์    

Park Inn by Radisson 

Hotel 

หรือเทียบเท่า  

8 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาหเ์ช – ฮิปโปโดรม – 

สเุหร่าสีน ้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมชองฝาก – 

หอคอยกาลาตา – จตรุัสทกัษมิ – สนามบินอิสตนับลู 
    

9 สนามบินอิสตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 น าท่านเดนิทางสู ่สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณส์ถานและสสุานของ มสุตาฟา เคมาล อตา

เติรก์ ซ่ึงเป็นผูน้  าในสงครามการกอบกูอ้ิสรภาพของตรุกี หลงัสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตรุกีและประธานาธิบดีคน

แรก และมสุทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตรุกี สสุานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 1944 – 1953 มีความส าคัญกบัประเทศตรุกีเป็นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลร่ีาตรุกี ถกูพิมพข์ึน้ระหว่างปี 1966 

– 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสสุานแห่งนีบ้นธนบัตร

ลร่ีาดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เป็น

ทะเลสาบน า้เค็มที่ใหญ่เป็นอันดบั 2 ของตรุกี ซ่ึงเป็นทะเลสาบน า้เค็ม

ที่มีเปอรเ์ซ็นตข์องเกลอืสงู หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลอืในหนา้

รอ้น น า้ทะเลสาบจะเหือดแหง้เหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็น

แผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสดุสายตา และที่

ทะเลสาบเกลอืแห่งนีย้งัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าหนงั Star War อีกดว้ย 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็น

บริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด ากับภเูขาเทารสุ มีความส าคัญมาแต่

โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้

ขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตรุกีไปจนถึง

ประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเมื่อ

ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถม 

  

 เป็นแผ่นดินชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแสน า้ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผน่ดินภเูขาไฟไปเร่ือยๆ นบัลา้นปี จนเกิดเป็นภมูิ

ประเทศประหลาดแปลกตานา่พิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรปูแท่งกรวยคว า่ปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนใน

เทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิต

ไตต ์(ชนเผา่ร ุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันีก็้ยงัเลีย้งมา้กนัอยู่บริเวณนี ้อีกทัง้ ยงั

มเีมอืงใตด้นิที่ซ่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกียแห่งนี ้ถือเป็นเมอืงใตด้นิโบราณท่ีใหญ่ที่สดุในโลกก็ว่าได ้เพราะที่เมอืงใตด้นิแห่งนีข้ดุลกึลงไป

ถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้ินยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อยเฉพาะที่เมอืงคัปปาโดเกียมีเมอืงใตด้ินมากถึง 15 แห่ง 

และถา้รวมทั้งเมอืงอื่นๆ ดว้ยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขดุเชือ่มกันระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย ซ่ึงภายในเมอืงใตด้นิมี

ครบทกุอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์บ่อน า้ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง 

ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ื้นดนิแห่งนี ้เมอืงคปัปาโดเกีย จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบียนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเกียเป็นสถานที่มรดกโลกอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั ALP HOTEL CAPPADOCIA ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับคา้งคืนที่โรงแรมถ ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญ่โรงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนีไ้มม่ลีฟิทใ์หบ้ริการ 

  

Day3 ชมบอลลนูหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตดิ้น – จดุชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงาน

เซรามิก – โรงงานเครือ่งประดบั – ชมการแสดง Belly Dance 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 น าท่านเดินทางชม บอลลนูหลากสี (ไม่รวมค่าข้ึนบอลลนู) ไฮไลทข์องเมอืงคัปปาโดเกียและจดุหมายของนกัท่องเที่ยวทัว่ทกุมมุโลก 

ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจขึน้บอลลนู และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดงันี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไม่รวมอยู่ในราคา

ทวัร ์(Optional Tour) 

1. บอลลนูทัวร ์(Balloon Tour) ส าหรับท่านที่สนใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารับไปขึน้บอลลนู เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียในอีก

มมุหนึง่ที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลนู ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมในการขึ้นบอลลนู ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกัน

อบุัติเหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่

กบัดลุยพินจิของท่าน 

2. รถจี๊ปทวัร ์(Jeep Tour) ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจาก

โรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดนิ

ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในการนัง่รถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 

150 เหรียญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัติเหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลมุกิจกรรม

พิเศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเคร่ืองร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของท่าน 

 

ค าแนะน า 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซ้ือแพ็กเกจทวัรเ์สริมอย่างใด อย่างหนึง่ 

- ท่านที่เมารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยคร่ึงก่อนออกเดินทาง และควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบตัง้แต่ก่อนวนัเดนิทาง 

(ตัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 

- กิจกรรมนี ้ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหัวใจขัน้รนุแรง, ตัง้ครรภ ์หรือ เด็กอายตุ า่กว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสยีหาย

ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรับท่านที่ไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลีย

ประเทศตรุกี เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นสถานที่ที่ชาวคริสเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที่หลบหนภียัจากการไล่

ท ารา้ยและสงัหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นของจกัรวรรด ิที่จะเห็นไดจ้ากคริสต์

ศาสนถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบริเวณนี ้เป็นเมอืงที่มชีือ่เสยีงในดา้นการทอ

พรม และการผลติเคร่ืองเซรามกิ ล า้ค่าท่ีมชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก  

 จากนั้นน าท่านเขา้ชม เมืองใตดิ้น (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผูน้ับถือ

ศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายรา้งพวกนบัถือศาสนาคริสต ์

ภายในมีโซนหอ้งต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้อง

ประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บ่อน า้ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจคุน

ไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบา 

เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกันไม่ได ้ควรใช ้

ความระมดัระวงัในการรับลงไปชมเมอืงใตด้นิแห่งนี้  



 จากนัน้น าท่านสู ่จดุชมวิวพาโนรามาเกอเรเม (Panorama Viewpoints of Goreme) เป็นหนึง่ในสถานที่ถ่ายรปูยอดนยิมมากที่สดุใน

โลก ดว้ยภมูิประเทศที่แปลกตา หบุเขาที่สวยงาม และโครงสรา้งดินที่ท าใหร้ ูส้กึ

เหมือนไดม้าดวงจันทร์ ทั้งนี้ยังเป็นจดุชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตยข์ึ้นและ

พระอาทิตยต์กพรอ้มกบัทศันยีภาพของภมูปิระเทศแปลกตาท่ีสวยงามอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น พิเศษ เคบบัตน้ต าหรบั 

 น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาอชิุซาร ์(Uchisar Valley)ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหนา้ 

เป็นหบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงหบุเขาแห่งนีม้รีพูรนุ 

มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอืมนษุยไ์ปเกือบทัว่ทัง้ภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่

อาศัย อชุซิาร ์คือ บริเวณที่สงูที่สดุของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอชุซิาร ์มี

ไวท้ าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึก

ยามมภียัอีกดว้ย 

  

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงาน

เครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้

พื้นเมอืงทีมคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือสนิคา้ 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชวเ์ตน้ร าที่เก่าแก่

อย่างหนึง่ของชาวตรุกี ซ่ึงมมีาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอียิปตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนยีน 

นกัประวัติศาสตรเ์ชื่อกันว่าชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ไดอ้นรุักษร์ะบ าหนา้ทอ้งนี้ไวใ้หม้มีาจนถึงปัจจบุัน การโชวร์ะบ าหนา้

ทอ้งนี้ไดม้ีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซ่ึงเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งของประเทศตรุกีใน

ปัจจบุนั 

ท่ีพกั ALP HOTEL CAPPADOCIA ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

Day4 โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ท่ีพกัคาราวานเซราย – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – เมืองปามคุคาเล 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพื่อใหท้่านได้

ชมการสาธิตกรรมวธิีการผลติสนิคา้พื้นเมอืงทมีคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงั

ไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือสนิคา้ 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว๋โมง 40 นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจกุ เป็นชือ่ของอาณาจกัรเก่าแก่ ซ่ึงเคยมอี านาจรุ่งเรือง

สดุขีดในดินแดนอนาโตเลียของตรุกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 

1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางน าท่านแวะ

ถ่ายภาพ ท่ีพกัคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกอง

คาราวานในสมยัโบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  



 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับตกแต่งแบบชาว

มสุลมิ จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชข้องท่านเมฟลานา และยงัเป็นสสุานส าหรับบิดาและบตุรของท่านเมฟลานาอีกดว้ย 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน า้พเุกลือแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้ินผา่นซากปรักหักพงั

ของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสูห่นา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปัตยกรรมสขีาวขึน้ 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 หมายเหต ุ: ใหท้่านไดผ้อ่นคลายแชน่ า้รอ้นภายในโรงแรมที่พกั 

 

Day5 ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคซูาดาซึ – โรงงานผลิตเครือ่งหนงั – เมืองเอฟฟิซสุ – หอ้ง

อาบน ้าโรมนัโบราณ       – หอสมดุเซลซสุ – บา้นพระแมม่าร ี– เตอรกิ์ช ดีไลท ์

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน า้พเุกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน า้ตกสีขาวเป็น

ชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสขีาวราวหิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซ่ึงมคีวามงดงามมาก 

ภายในบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน า้พุ

เกลอืแร่รอ้น ซ่ึงเชือ่กนัว่ามสีรรพคณุในการรักษาโรคเมือ่เวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองนีเ้กิดการพงัทลายลง เหลอืเพียงซาก

ปรักหักพังกระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 

สสุานโรมนัโบราณ ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝัง่ทะเลของประเทศ

ตรุกี ในอดีตเมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคณุภาพสงูส่งออกทัว่โลก  น าท่าน

เดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนงั (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตรุกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคณุภาพสงูที่สดุ

อันดับตน้ๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหก้ับแบรนดด์ังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชม

ผลติภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเอฟฟิซสุ (Ephesus) เป็นเมอืงกรีกโบราณที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกของอานาโตเลยีในจงัหวดัอิซเมยีรใ์น

ประเทศตรุกีปัจจบุนั จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมืองเอฟฟิซสุ (Ephesus) เมอืงโบราณที่มกีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ เคยเป็น

ที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซ่ึงร ุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซ

เมียรใ์นประเทศตรุกีปัจจบุัน เมืองโบราณที่มีการบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึง

อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองซ่ึงร ุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถกูรกุรานเขา้

ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ได้

สถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมือง

เก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไมว่่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้

ที่สามารถผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจบุัน  เขา้ชม หอ้งอาบน ้าโรมนั

โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของหอ้งน า้ หอ้งอบไอน า้ ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวันนี้ 

น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้ง

โดยตเิบริอสุ จลูอิสุ อาควิลา อทุิศใหก้บับิดา ชือ่ ตเิบริอสุ จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 657 – 660 และไดฝั้ง

โลงศพของบิดาท่ีท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนีไ้ดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร



สหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 น าท่านเขา้ชม บา้นพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ชือ่กนัว่าเป็นที่สดุทา้ยที่พระ

แม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนมใ์นบา้นหลังนี้ตั้งอยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีคริสตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้นไป

นมสัการใหไ้ดส้กัครั้งในชวีิต 

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ รา้นเตอรก์ิช ดีไลท ์(Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ชื่อของประเทศตรุกี ซ่ึงคนทอ้งถิ่นเรียกกนั

ว่าโลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน า้ตาล มักจะ

มอีลัมอนด ์วอลนทั ถัว่พิสตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหนา้ตา

จะมีสีชมพเูขม้ แต่ก็ดจูางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน า้ตาลไอซ่ิงที่คลกุเคลา้ประหนึ่งแป้ง

ฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของถัว่คณุภาพดี ชาวตรุกีนยิมทาน

คู่กบัชารอ้น หรือ ชากลิน่แอปเปิล 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั MARTI BEACH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

Day6 เมืองอิซเมียร ์– จตัรุสัโคนคั – หอนาฬิกาอิซเมียร ์– คาเมอรร์าตีบาซาร ์

– เมืองบรูซ์า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์(Izmir) เป็นเมืองที่มขีนาดใหญ่อันดบัสามของประเทศตรุกี ถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาอีกทั้งยังถือว่า

เป็นเมืองที่ค่อนขา้งพลกุพล่านไปดว้ยผูค้นรวมไปถึงถนนที่ค่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศนูยช็์อปป้ิงที่ทันสมยั สถานที่ขึน้ชื่อใน

เมืองอิซเมียร์ อาทิ จัตรุัสโคนัค (Konak Square), หอนาฬิกาอิซเมียร์ (Izmir Clock Tower), มัสยิดยาริ (Yali Mosque), พิพิธภัณฑอ์ิซ

เมยีร ์อตาเตริก์ (Izmir Ataturk Museum, คาเมอรร์าต ี(Kemeralti) และปราสาทคาดเีฟคาเล (Kadifekale) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัโคนคั (Konak Square) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1901 ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงอิซเมยีร ์โดยมี หอนาฬิกาอิซ

เมียร ์(Izmir Clock Tower) สัญลักษณ์ของเมืองโดดเด่นเป็นศนูย์กลางของเมืองและเป็นจดุนัดพบส าหรับนักท่องเที่ยวและคนใน

ทอ้งถิ่น ในบริเวณรอบๆ ยังมีมสัยิดยาริ (Yali Mosque) เป็นมสัยิดขนาดเล็ก ทั้งนี้บริเวณใกลเ้คียงยังมีท่าเรือโคนคั (Konak Pier) ให้

นกัท่องเที่ยวสามารถขึน้เรือขา้มฟากเพื่อชมทิวทัศนข์องชายฝัง่และเมอืงอิซเมียรจ์ากบนเรืออีกดว้ย จากนัน้น าท่านสู่  คาเมอรร์าตี

บาซาร ์(Kemeralti Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 17 อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1601 ถึง ค.ศ. 1700 เป็นหนึง่ใน

สถานที่ยอดนิยมส าหรับการชอ้ปป้ิงทั้งคนในทอ้งถิ่นและนักท่องเที่ยว มีรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายทั้งงานฝีมือ เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองป้ันดนิเผา และเสือ้ผา้  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบรูซ์า (Bursa) ตัง้อยู่บนยอดเขาอลุดูคั (Uludag) ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนอืของประเทศตรุก ีโดย

ที่นี่ถกูเรียกว่าเป็นเมืองแห่งรีสอรท์และสกีเนื่องจากเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย นอกจากนี้บรูซ์ายังเป็นเมืองหลวงแห่งแรก

ของอาณาจักรออตโตมานบนคาบสมทุรอนาโตเลียในอดีต จากจดุนี้ จักรวรรดิออตโตมนัใชเ้ป็นฐานที่มัน่ในการวางแผนเขา้ตี เมือง

คอนสแตนตนิโนเปิล Constantinople เมอืงหลวงของจกัรวรรดไิบเซนไทน ์Byzantine’s Empire ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ยโุรป หลงัจากที่พิชติเมอืง

คอนสแตนตินโนเปิลได ้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเมอืงอิสตนับลูในปัจจบุัน อีกทั้งบรูซ์ายังเป็นเมอืงที่ไดร้ับการยอมรับจากชาวตรุกีและนกัชมิ

ทัว่ไปว่าเป็นเมอืงแห่งกะบบัท่ีเป็นอาหารพื้นเมอืงที่อร่อยท่ีสดุในประเทศอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั KOZA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 



 

Day7 สะพานเอรก์นัดิ – หม ูบ่า้นโบราณคมูาลิคิซิค – เมืองอิสตนับลู – พระราชวงัโทพคาปึ – แกรนดบ์าซาร ์

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ สะพานเอรก์นัดิ (Irgandi Bridge) เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สดุของเมืองบูร์ซา 

สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1442 ในรัชสมยัของสลุตา่นมรูัตที่ 2 แห่งจกัรวรรดอิอตโตมนั ยงัมี

ลกัษณะเด่นคือมีรา้นคา้ที่ตวัอาคารสีเหลืองเด่นประกอบดว้ยประต ูหนา้ต่างและ

หลงัคาสีน า้ตาลตดักนัสบายตาเรียงรายทัว่ทั้งตวัสะพาน ใหท้่านไดอ้ิสระเลอืก

ซ้ือสนิคา้พื้นเมอืงและถ่ายภาพตามอธัยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณคมูาลิคิซิค (Cumalikizik 

Village) เป็นหมูบ่า้นที่มสีถาปัตยกรรมยคุแรกของจกัรวรรดอิอตโต

มัน ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

เมืองบูร์ซาเป็นอย่างมาก และไดร้ับเป็นเมืองมรดกโลกจาก องค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยเูนสโก (The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = UNESCO) เมื่อ

ปี ค.ศ. 2014 เมืองแห่งนี้ยังไดร้ับการรักษาโครงสรา้งสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี 

ทัง้นีบ้ริเวณทางเขา้หมูบ่า้นยงัมรีา้นคา้ขายของฝากที่ระลกึมากมายอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองอิสตนับลู (Istanbul) เป็นเมืองที่มคีวามส าคญัที่สดุของประเทศตรุกี มีประวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษ

ตัง้แตก่่อนคริสตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บริเวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าใหอ้ิสตนับลูเป็นเมอืงส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 

ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ท าให้

เมอืงอิสตนับลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณพ์ิเศษ อีกทัง้พื้นที่ประวตัศิาสตรแ์ห่งอิสตนับลู ฝัง่ทวีปยโุรป ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986 

 น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi Palace) เดิมเป็นที่ประทับหลักของสลุต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมัน 

ระหว่างปี ค.ศ. 1465 จนถึงปี ค.ศ. 1853 เดิมพระราชวังนี้ใชช้ื่อว่า พระราชวังหลวงแห่งใหม่ ( Saray-I Cedid-I Amire) จนถึง

คริสตศ์ตวรรษที่ 18 ก่อนจะเปลีย่นมาใชช้ือ่ปัจจบุนัในรัชสมยัสลุต่านมะหม์ดุท่ี 2 ตามชือ่พระราชวงัริมทะเลท่ีถกูเพลงิไหม ้ในปัจจบุนั

พระราชวงัโทพคาปึเป็นสถานท่ีจดังานรับรองของรัฐ และเป็นสถานท่ีท่ีดึงดดูนกัท่องเท่ียว และเป็นท่ีเก็บรักษาสิง่ศักดิ์สทิธิ์ของมสุลมิ

เช่นเสื้อคลมุและดาบของมฮุัมมดั และตั้งอยู่ในบริเวณประวัติศาสตรข์องอิสตนับลูที่ไดร้ับการสถาปนาใหเ้ป็นมรดกโลกหลงัจากการ

ลม่สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนัในปี ค.ศ. 1921 พระราชวงัโทพคาปึก็เปลีย่นมาเป็นพิพิธภณัฑต์ามรัฐประกาศของวนัที่ 3 เมษายน 

ค.ศ. 1924 ภายใตก้ารบริหารของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งตรุกี พระราชวัง เป็นกลุ่มสิ่งก่อสรา้งที่มีหอ้งหอเป็น

จ านวนรอ้ยแตเ่ปิดใหส้าธารณรัฐชนชมแตเ่ฉพาะเพียงหอ้งส าคญั ๆ ที่เป็นตวัอย่างที่แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะสถาปัตยกรรมออตโตมนั 

นอกจากนัน้ก็ยังมีหอ้งแสดงเคร่ืองเคลือบพอรซี์เลน เสื้อคลมุ อาวธุ เสื้อเกราะ หนงัสือวิจิตรออตโตมนั หนงัสืออักษรวิจิตรอิสลาม 

(Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนงั และเคร่ืองราชสมบตั ิและเพชรพลอย 



  

 หลงัจากนัน้น าท่านสู ่แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในเมอืงอิสตนับลู สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1456 

ภายในมีรา้น จิวเวอร่ี เคร่ืองประดบั งานแฮนดเ์มด ขนม ของฝาก ของตกแต่งต่างๆ เสื้อผา้ และอื่นๆ อีกมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระ

เลอืกซ้ือของฝากตามอธัยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั PARK INN BY RADISSON HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

Day8 ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ฮิปโปโดรม – สเุหรา่สีน ้าเงิน – เซนตโ์ซเฟีย – สไปซ์

บาซาร ์– หอคอย  กาลาตา – จตรุสัทกัษิม – สนามบินอิสตนับลู 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นชอ่งแคบ

ที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 

กิโลเมตรความกวา้ง เร่ิมตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชอ่งแคบนีถ้ือว่าเป็นจดุบรรจบ

กันของสดุขอบทวีปยโุรปและสดุขอบทวีปเอเชียซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตรุกีอีกดว้ย ขณะ

ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทัศนียภ์าพอันสวยงามของริมฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่า

จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐแีห่งประเทศตรุกี

ทัง้ทัง้ระหว่างลอ่งเรือ  

น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุต่าน

ดบัดลุ เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สรา้งดว้ยหินอ่อนทัง้หลงั 

ดว้ยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่ริมชายฝัง่

ทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝัง่ทวีปยโุรป บริเวณรอบนอกประดับประดา

ดว้ยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา น า้พ  ุอทุยานดอกไม ้สระน า้ รปูป้ัน รปูสลกัต่างๆ วาง

ประดบัไวอ้ย่างลงตวันา่ชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแห่งออตโตมนัเป็นอย่างย่ิง 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสรา้งจาก

สมัยกรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิป

โปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถกูน าไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศสดว้ย หมายถึงการแขง่ขนัมา้ใจกลางเมือง

มอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของ

กรงุคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจบุัน แมจ้ะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้ง

ขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แตปั่จจบุนัเหลอืเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตนิที่ 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่

ไม่มีใครทราบ แต่บรูณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตน้ที่ 2 คือ เสาง ูที่เชื่อว่าสรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพันกนั 

จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ที่นีเ่มือ่ ศตวรรษที่ 4 ปัจจบุันเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคือ เสา อียิปต ์หรือ

เสาโอเบลสิก ์



 

 (Obelisk of Thutmose)  สรา้งในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม 

เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหินแกรนติขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้ง

และค่อยๆ เรียวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ดา้น ยอดบนสดุจะเป็นลกัษณะเหมือนพีรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบ

ดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก ์ 

 น าท่านเดินทางเขา้ชม สเุหรา่สีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สเุหร่าสลุต่านอาหเ์หม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชม

สเุหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอดรอดเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพดา้นในได ้หา้มส่งเสียงดงัและ

กรณุาท ากิริยาใหส้ ารวม สเุหร่านีส้รา้งในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุ

เพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้  าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนต์

ตามเวลาในสเุหร่า ชื่อสเุหร่าสีน า้เงนิภายในประดบัดว้ยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กหุลาบ ทิวลิป คาร์

เนชัน่ เป็นตน้ ตกแตง่อย่างวิจิตรตระการตา ภายในมทีี่ใหส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 

บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงค ์จะมีสิ่งก่อสรา้งที่อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชน

ทัว่ไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน า้ ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะ คลุเีรีย (Kulliye)  

หมายเหต ุ: โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหร่าและจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

 สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ัดรปู และเตรียมผา้ส าหรับคลมุศีรษะ 

 สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ัดรปู 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลยา่ง และ MIX SEAFOOD  

 น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ วิหารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หรือ สเุหรา่ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลางเป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินยีน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหินกอ้น ภายในตดิกระจก

ส ีเมือ่เตริก์เขา้ครอบครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ีใ้หเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงที่ปูดว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซคูริสต์

และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงให้

วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑท์ี่

วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลัง

อยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สดุ

เป็นอันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นที่ โล่ง

ภายในใหญ่ที่สดุ ก่อสร้างดว้ยการใช ้

ผนังเป็นตัวรับน า้หนักของอาคารลงสู่

พื้นแทนการใชเ้สาค ้ายันทัว่ไป นับเป็น

เทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้าหนา้

มากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตผุล

ส าคัญที่ท าใหว้ิหารฮาเกียโซเฟีย ไดร้ับ

ก า ร ยกย่ อ ง ใ ห้ เ ป็ น  1  ใ น  7  สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 



 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต ์(Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเคร่ืองเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพาน

กาลาตา ที่นีถ่ือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอิสตนับลู สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่

ของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ อาทิ อาหาร, เคร่ืองเทศ, ขนม

หวานของตรุกี, เคร่ืองเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไมแ้หง้ และเคร่ืองประดับต่างๆ 

อีกดว้ย หลงัจากนัน้น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) 

หอคอยหินสไตลโ์รมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ตัวตึกประกอบดว้ย 9 

ชั้น มีรปูทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณเ์มือง

อิสตนับลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพื่อไวเ้ป็นหอสงัเกตการณป้์องกนัขา้ศึก

จากทางทะเลปัจจบุันชั้นบนเปิดใหน้ักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง

  

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จตรุสัทกัซิมสแควร ์(Taksim Square) ถนน

สายนีเ้รียกไดว้่าเป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงอิสตนับลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่

ของที่ระลึก, รา้นอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกไดว้่าที่

แห่งนีเ้ป็นจดุนดัพบยอดนยิมของชาวเมอืงอิสตนับลู 

ค ่า อิสระอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 

Day9 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมิู 

 

01.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

15.00 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/

ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

09 – 17 กรกฎาคม 2565 37,990 37,990 17,990 9,000 

23 – 31 กรกฎาคม 2565 37,990 37,990 17,990 9,000 

 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

อตัราน้ี ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,800 บาท/ท่าน 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่เหลอื 21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนท าการออกบตัร

โดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเป็น

เพียงการแนะน าเท่านัน้ 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


