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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ     

2 

สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินอิสตันบลู – เมืองชานัคคาเล – มา้ไม ้

จ าลองเมืองทรอยริมทะเล – อทุยานแห่งชาติเมืองทรอย – มา้ไมจ้ าลอง

เมอืงทรอย 
   

DIKILI HALIC PARK HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองคซูาดาซึ – โรงงานผลิตเคร่ืองหนงั – เมืองเอฟฟิซสุ – หอ้งอาบน า้

โรมันโบราณ – หอสมดุเซลซสุ – บา้นพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – 

เมอืงปามคุคาเล 
   

COLOSSAE HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ที่พัก

คาราวานเซราย – เมอืงคปัปาโดเกีย    

KALSEDON BOUTIQUE 

CAVE  

หรือเทียบเท่า  

5 

ชมบอลลนูหลากสี – เมืองใตด้ิน – เมืองเกอเรเม – โรงงานเซรามิก – 

โรงงานเคร่ืองประดบั – หบุเขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุ

ซาร ์– พิพิธภณัฑเ์กอเรเม – โรงงานทอพรม – ชมการแสดง Belly Dance 
   

KALSEDON BOUTIQUE 

CAVE  

หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองโครัม – เมืองโบราณฮัตทซูา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืองอังการา 

– สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์    
TURIST HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

7 
เมืองคาราบัก – เมืองซาฟรานโบลู – จ ุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – 

พิพิธภณัฑ ์    ซาฟรานโบล ู– ตลาดย่านเมอืงเก่า – เมอืงอิสตนับลู    
PULLMAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

8 

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สเุหร่าสนี า้เงนิ 

– ฮิปโปโดรม – เซนตโ์ซเฟีย – สไปซบ์าซาร ์– หอคอยกาลาตา – จตรุัส

ทกัษมิ – สนามบินอิสตนับลู 
    

9 สนามบินอิสตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

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 – สนามบินอิสตันบลู – เมืองชานัคคาเล – มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอยริมทะเล – อทุยาน

แห่งชาติเมืองทรอย – มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย – เมืองไอวาลิก 

 

06.10 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี หลงัจากนัน้น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปัจจบุันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด ์(Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สดุกวา้ง 1.3 

กิโลเมตรเนือ่งจากตัง้อยู่บนจดุแคบที่สดุของช่องแคบดารด์ะเนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลิโบลขูองกรีซ บนฝัง่ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารม์า

รา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงตัง้อยู่ริมทะเลมารม์าราตดักบัทะเลอีเจียน เป็นที่ตัง้ของเมอืงทรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

 น าท่านชมและถ่ายภาพ มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอยรมิทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นมา้ไมท้ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากที่สดุ

จากมหากาพยภ์าพยนตรฮ์อลิวดูเร่ือง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต ์แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทีมงานได้

จ าลองมา้ไมข้นาดใหญ่สดี า เพื่อใชด้ าเนนิเร่ืองและเป็นสว่นหนึง่ที่ส าคญัของเร่ืองทรอย หลงัจากนัน้ทางทีมงานจึงมอบมา้ไมจ้ าลองตวั

นีใ้หก้บัทางการตรุกี เพื่อเป็นเกียรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเลอีกดว้ย 

หลังจากนั้นน าท่านสู่  อทุยานแห่งชาติทรอย (Troy National Park) เ ป็น

โบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งชองโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

5,000 ปี ภายในอทุยานน าท่านชม มา้ไมโ้ทรจนัหรือมา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย 

(Trojan Horse) เป็นมา้ไมท้ี่สรา้งจ าลองจากบนัทึกทางประวัตศิาสตร ์ที่ชาวกรีกใช ้

อบุายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ความจริงแอบบรรจคุนมาในมา้

ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตวัเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยลม้

สลาย ซ่ึงเปรียบเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไอวาลิก (Ayvalik) เป็นเมืองชายฝัง่ตะวันตกเฉียง

เหนอืของทะเลอีเจียนชายฝัง่ของตรุกี บา้นเรือนของเมอืงไดร้ับอิทธิพลจากประเทศ

กรีซ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั DIKILI HALIC PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 



 

Day3 เมืองคซูาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซสุ – หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซสุ – บา้น

พระแมม่าร ี– เตอรกิ์ช ดีไลท ์– เมืองปามคุคาเล 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝัง่ทะเลของประเทศตรุกี ในอดีตเมอืงนีเ้ป็นเหมอืนท่าเรือขนสง่สนิคา้ 

เป็นเมอืงที่มชีือ่เสยีงเรื่องการผลติเคร่ืองหนงัคณุภาพสงูสง่ออกทัว่โลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลิตเครือ่งหนงั (Leather 

Factory) ซ่ึงประเทศตรุกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนงัคณุภาพสงูที่สดุอันดับตน้ๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนงัใหก้ับแบ

รนดด์ังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภัณฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตาม

อธัยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเอฟฟิซสุ (Ephesus) เป็นเมอืงกรีกโบราณที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกของอานาโตเลยีในจงัหวดัอิซเมยีรใ์น

ประเทศตรุกีปัจจบุนั เมอืงโบราณที่มกีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้

มาปักหลกัสรา้งเมืองซ่ึงร ุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถกูรกุรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษตัริยอ์เล็ก

ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจงัหวัดของโรมนั น าท่านเดนิบนถนน

หินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถ

ผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจบุัน เขา้ชม หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยร

ของหอ้งน า้ หอ้งอบไอน า้ ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวันนี้ น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มีความ

สวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบริอสุ จลูอิสุ อาควิลา อทุิศใหก้บับิดา ชือ่ ตเิบริอสุ จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 657 – 660 และไดฝั้งโลงศพของ

บิดาที่ท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 

2015 น าท่านเขา้ชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ชื่อกันว่าเป็นที่สดุทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนมใ์น

บา้นหลงันีต้ัง้อยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานท่ีศักดิส์ทิธิ์ท่ีคริสตศ์าสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครั้งในชวิีต 

 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 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน า้พเุกลือแร่

รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่

หนา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปัตยกรรมสขีาวขึน้ 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั COLOSSAE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: ใหท้่านไดผ้อ่นคลายแชน่ า้รอ้นภายในโรงแรมทีพ่กั 



 

Day4 ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ท่ีพกัคาราวานเซราย – เมืองคปัปาโดเกีย 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน า้พเุกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน า้ตกสีขาวเป็น

ชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกนันีย้งัเป็น 

เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างลอ้มรอบ

บริเวณที่เป็นน า้พเุกลอืแร่รอ้น ซ่ึงเชือ่กนัว่ามสีรรพคณุในการรักษาโรคเมือ่เวลาผา่น

ไปภัยธรรมชาติไดท้ าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิ

เธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว๋โมง 40 

นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจกุ เป็นชือ่ของอาณาจกัรเก่าแก่ ซ่ึงเคยมอี านาจรุ่งเรืองสดุขดีในดนิแดนอนาโตเลียของ

ตรุกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายภาพ ท่ีพกั

คาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พกัแรกของกองคาราวานในสมยัโบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโต

มนั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด ากับภเูขาเทารสุ มีความส าคัญมาแต่

โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตรุกีไปจนถึง

ประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแสน า้ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดนิภเูขาไฟ

ไปเร่ือยๆ นบัลา้นปี จนเกิดเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตานา่พิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรปูแท่งกรวยคว า่ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพัดรปูทรง ดปูระหนึ่งดินแดนในเทพนยิาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ 

คปัปาโดเกีย เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่ร ุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันีก็้ยงั

เลี้ยงมา้กันอยู่บริเวณนี ้อีกทั้ง ยังมีเมืองใตด้ินที่ซ่อนอยู่ใตเ้มืองคัปปาโดเกียแห่งนี้ ถือเป็นเมืองใตด้ินโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลกก็ว่าได ้

ซ่ึงภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอย่างไมว่่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน ์หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บ่อน า้ บางหอ้ง

เป็นห้องโถงกวา้ง ดว้ยความอัศจรรย์ใตพ้ื้นดินแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเกีย จึงไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985  

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับคา้งคืนที่โรงแรมถ ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญ่โรงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนีไ้มม่ลีฟิทใ์หบ้ริการ 



 

Day5 ชมบอลลนูหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตดิ้น – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครือ่งประดบั – หบุเขาพาซาแบค 

– หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์– พิพิธภณัฑเ์กอเรเม – โรงงานทอพรม – 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 เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดนิ

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 ารา้ยและสงัหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสนถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ในบริเวณนี้ เป็น

เมอืงที่มชีือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และการผลติเคร่ืองเซรามกิ ล า้ค่าท่ีมชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมืองใตดิ้น (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายรา้ง

พวกนบัถือศาสนาคริสต ์ภายในมีโซนหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน ์หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บ่อน า้ 

บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ด ีแตอ่ากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะ

อยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้ง 



  

แคบจนเดินสวนกันไม่ได ้ควรใชค้วามระมดัระวังในการรับลงไปชมเมืองใตด้ินแห่งนี้  น า

ท่ าน เดินทาง เข ้า เยี่ ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงาน

เครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้

พื้นเมอืงทีมคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือสนิคา้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น พิเศษ เคบบัตน้ต ารบั 

 น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหบุเขาพระ (Monks Valley) 

เป็นหินทรงสงูใหญ่ที่มรีปูร่างคลา้ยเห็ดสามหัว รปูร่างแปลกตา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

หบุเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหนา้ผาที่ชาวเมืองโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ูเพื่อให้

นกพิราบเขา้ไปท ารังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใชน้กพิราบมีหนา้ที่เป็นผูส้่ง

สารส าคญัในแถบละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอีกดว้ยจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาอชิุซาร ์(Uchisar Valley) ใหท้่านไดถ้่ายภาพ

ดา้นหนา้ เป็นหบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงหบุเขาแห่งนีม้รีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอืมนษุยไ์ป

เกือบทัว่ทัง้ภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย อชุซิาร ์คือ บริเวณที่สงูที่สดุของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอชุซิาร ์มไีวท้ าหนา้ท่ีเป็นป้อม

ปราการที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศึกยามมภียัอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของ

ชนเผา่ลทัธิอื่นที่ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet 

Factory) เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้า

พื้นเมืองทีมีคณุภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก อิสระใหท้่านได้

เลอืกซ้ือสนิคา้ 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) 

เป็นการโชว์เต ้นร าที่ เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวตุรกี ซ่ึงมีมา

ประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน 

นกัประวัติศาสตรเ์ชื่อกันว่าชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่

ไดอ้นรุักษร์ะบ าหนา้ทอ้งนี้ไวใ้หม้ีมาจนถึงปัจจบุัน การโชวร์ะบ า

หนา้ทอ้งนี้ไดม้ีมาอย่างแพร่หลายและมีการพฒันาซ่ึงเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งของประเทศตรุกีใน

ปัจจบุนั 

ท่ีพกั KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรับคา้งคืนที่โรงแรมถ า้ เพื่อความสะดวกในการเดนิทางของท่าน 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญ่โรงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนีไ้มม่ลีฟิทใ์หบ้ริการ 

 

 



 

Day6 เมืองโครมั – เมืองโบราณฮตัทซูา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืององัการา – สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโครมั (Çorum) เป็นที่เมืองที่ส าคัญทางประวัติศาสตรท์ี่มีเสน้ทางการคา้เก่าแก่ตัง้แต่ตอนกลางของอานาโต

เลียไปจนถึงชายฝัง่ทะเลด า เมืองโครัมยังมชีื่อเสียงในดา้นอตุสาหกรรมสิ่งทอดว้ยมอื การผลิตเคร่ืองใชส้ิ่งของที่ท ามากจากทองแดง 

และผลิตภัณฑเ์คร่ืองหนงั ทั้งนี้ยังเป็นศนูยก์ลางการคา้หลัก อาทิ ธัญพืช ผลไม ้ยาสบู และน า้ตาล รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีชาว

ฟรีเจียและฮิตไทตอ์ีกดว้ย 

น าท่างเดินทางสู่ เมืองโบราณฮัตทซูา (Hattusa The Ancient 

Capital of The Hittites) เป็นเมืองของชาวฮิตไทตโ์บราณ อยู่ทาง

ตอนเหนือของตรุกีตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ก่อนคริสตศ์ักราช หรือ

ราวๆ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล อาณาจักรฮิตไทตม์ศีนูยก์ลางอยู่

ที่เมืองฮัตทซูา ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกขององค์การ

ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1986 ชาวฮิตไทต์เป็นอารยธรรมที่โดดเด่น 

ราชอาณาจกัรขยายจากทะเลอีเจียนผา่นอนาโตเลยี ทางตอนเหนอื

ของซีเรีย และแมน่ า้ยเูฟรตสิ หลงัจากที่อาณาจกัรฮิตไทตล์ม่สลาย

เมืองฮัตทซูาไดถ้กูคน้พบเมื่อปี ค.ศ. 1834 นักโบราณคดีไดใ้ห้

ขอ้มลูและชี้ชดัถึงอาณาจักรฮิตไทตท์ี่เคยรุ่งเรือง และทางการตรุกี

ไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ภายในเมอืง

โบราณฮัตทซูาเป็นซากปรักหักพัง ตัวเมืองประดับประดาดว้ย

ก าแพงหินสองชัน้ มีหอคอยมากกว่า 100 แห่ง และประตทูางเขา้ 

5 ประต ูมีไฮไลท์อย่างประตสูิงโต (Lions Gate), ประตกูษัตริย์ 

(Royal Gate) และประตสูฟิงซ์ บางส่วนมีจารึกอักษรอียิปต์ ซ่ึง

ไดร้ับอิทธิพลประตมิากรรมจากอียิปตโ์บราณ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หินศิลายาซิลิคายา (Yazilikaya) ตัง้อยู่

ทางเหนอืของเมอืง เป็นสถานท่ีศักดิส์ทิธิ์ของเมอืงฮตัทซูา โดยการ

ตัดหินและสลักผนังหอ้งนั้นเต็มไปดว้ยตัวอย่างศิลปะนนูของชาว

ฮิตไทต์ที่ร ่ารวยที่สดุและโดดเด่นที่สดุทั้ง 2 ฝากฝั่ง ซ่ึงภาพที่

แกะสลกันัน้มเีทพเจา้ เทพธิดา และรปูป้ันของกษตัริย ์ทดูาลยิาที่ 4 

(Tudhaliya IV) มีบุตรคือ  อรนุวันดาที่  3  (Arnuwanda III) เ ป็น

กษตัริยอ์งคส์ดุทา้ยของอาณาจกัรฮิตไทตก์่อนจะลม่สลาย 

หมายเหต ุ: หากในกรณีมีหิมะตกไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงหรือคืนเขา้ชมทกุกรณี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 



  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืององัการา (Angara) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดบัสองในประเทศตรุกีรองจากอิสตนับลู เมือง

องัการาเป็นที่ตัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณส์ถานและสสุานของ มสุตาฟา เค

มาล อตาเติร์ก ซ่ึงเป็นผูน้  าในสงครามการกอบกูอ้ิสรภาพของตรุกี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูก้่อตั้งสาธารณรัฐตรุกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก และมสุทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตรุกี สสุานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี 

สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 มคีวามส าคัญกับประเทศตรุกีเป็นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตรุกี ถกูพิมพ์

ขึน้ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสสุานแห่งนีบ้นธนบตัรลร่ีาดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั TURIST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

Day7 เมืองคาราบกั – เมืองซาฟรานโบล ู– จดุชมวิวเนินเขาฮิดิรลิ์ค – พิพิธภณัฑซ์าฟรานโบล ู– ตลาดยา่นเมืองเกา่ – 

เมืองอิสตนับลู 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาราบกั (Karabuk) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองอังการา เป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 

รวมไปถึงโรงงานค่าโคก้ เตาหลอม และโรงหลอ่ของตรุกี  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซาฟรานโบล ู(Safranbolu) เป็นหมูบ่า้นที่มลีกัษณะบา้นเรือนในแบบออตโตมนัโดยแท ้ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น

มรดกโลกขององค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1994 ที่แสดงถึงมรดกทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมผ่านทางโครงสรา้งทาง

สถาปัตยกรรมมากกว่าหนึ่งพันโครงสร้างที่แสดงถึงตัวตนของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของตรุกี  ทั้งอาคารบ้านเรือน สเุหร่า 

โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึงป้อมต ารวจที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับตน้ๆ ของโลก ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ 

มากมาย อาทิ จักรวรรดิโรมัน อาณาจักรไบแซนไทน ์อาณาจักรเซลจกุ และอาณาจักรออตโตมัน ทั้งนี้ยังเป็นเสน้ทางการคา้ขาย

เสน้ทางสายไหมระหว่างเมืองอิสตนับลูอีกดว้ย เมืองซาฟรานโบลเูป็นถิ่นก าเนิดของหญา้ฝรัน่ หลกัๆ จะสะกัดสีของหญา้ฝรัน่เพื่อใช ้

เป็นสใีสท่ัง้ขนมและอาหารของตรุกี  ดว้ยความหอมที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ นอกจากไวเ้ป็นสผีสมอาหารแลว้ยงัสามารถใชใ้นการยอ้ม

ผา้เพื่อท าพรมอีกดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จดุชมวิวเนินเขาฮิดิรล์ิค (Hidirlik Hill) ใหท้่านอิสระถ่ายภาพบรรยากาศเมอืงซาฟรานโบลทูัง้เมอืงแบบพา

โนรามา บริเวณใกล้ๆ  มรีา้นชาไวบ้ริการ ใหท้่านอิสระเลอืกซ้ือเคร่ืองดืม่ หรือเก็บภาพประทบัใจในสวนชมวิวตามอธัยาศัย น าท่านเขา้

ชม พิพิธภณัฑ ์    ซาฟรานโบล ู(Kaymakam Evi Museum House) ดา้นในเป็นการจ าลองกิจวัตรของชาวบา้นที่แยกชายหญิงให้

ผูช้ายนัง่รออาหารที่ผูห้ญิงตอ้งเป็นผูท้ าอาหาร งานบา้นงานเรือน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ อีกทั้งยังแสดงถึงบา้น

แบบดัง้เดมิเหลา่นีเ้ป็นตวัอย่างที่สมบรูณแ์บบของสถาปัตยกรรมพลเรือนแบบเก่า ซ่ึงสะทอ้นชวีิตทางสงัคมของตรุกีในศตวรรษที่ 18 

และ 19 ขนาดและการวางแผนของบา้นไดร้ับผลกระทบอย่างมากจากขนาดใหญ่ของครอบครัว กล่าวอีกนยัหนึ่งคือ สมาชิกทั้งหมด

ของครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ดว้ยกนัในบา้นหลงัเดียว สถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจของหลงัคาท าใหพ้วกเขาถกูเรียกว่าบา้นที่มหีา้

สว่นหนา้ บา้นเป็นสองหรือสามชัน้ประกอบดว้ยหอ้ง 6 ถึง 9 แตล่ะหอ้งมรีายละเอียด 

 



 

ทั้งหมดและมีพื้นที่หนา้ต่างกวา้งขวางใหแ้สงสว่างเพียงพอ งานไมท้ี่ละเอียดอ่อนและการแกะสลกัตกแต่งผนังและเพดาน ราวบันได 

ลกูบิดในร่ม ฯลฯ ทัง้หมดมารวมกนัเพื่อสรา้งความสามคัคีที่ไมม่ใีครเทียบของสนุทรียศาสตรท์างสถาปัตยกรรมและศิลปะตรุกี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดยา่นเมืองเกา่ (Old Square) เป็นตรอกซอยในเมอืงซาฟรานโบล ูมทีัง้เสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั อาหารและ

ขนมใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือเพื่อเป็นของฝาก หรือจะเลอืกมมุถ่ายภาพกบัความสวยงามของบา้นเรือนดัง้เดมิแบบออตโตมนัเพื่ออพัโหลด

โซเชยีลมเีดยีตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับลู (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคัญที่สดุของประเทศตรุกี มีประวัติศาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าใหอ้ิสตันบลูเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 

ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 

2 ทวีป ท าใหเ้มืองอิสตนับลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณพ์ิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัตศิาสตรแ์ห่งอิสตนับลู ฝัง่ทวีปยโุรป ไดร้ับการขึน้

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั PULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

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

บาซาร ์– หอคอย  กาลาตา – จตรุสัทกัษิม – สนามบินอิสตนับลู 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุต่าน

ดบัดลุ เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1856 สรา้งดว้ย

หินอ่อนทั้งหลัง ดว้ยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 

600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝัง่ทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝัง่ทวีป

ยโุรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาดว้ยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา น า้พุ อทุยาน

ดอกไม ้สระน า้ รปูป้ัน รปูสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัวน่าชื่นชมในรสนิยม

ของสลุตา่นแห่งออตโตมนัเป็นอย่างย่ิง 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus 

Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of 

Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้ง เร่ิมตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ถือว่าเป็นจดุบรรจบกันของสดุขอบทวีปยโุรปและสดุขอบทวีปเอเชียซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ชอ่ง

แคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตรุกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลนิกบัทัศนยีภ์าพ

อันสวยงามของริมฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐแีห่งประเทศตรุกี

ทัง้ทัง้ระหว่างลอ่งเรือ 

 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลยา่ง และ MIX SEAFOOD  

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 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสรา้งจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนั

ขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถกูน าไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศสดว้ย หมายถึงการแขง่ขนัมา้ใจกลางเมอืง

มอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรงุคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ 

อิสตนับลูในปัจจบุัน แมจ้ะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจบุันเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ 

เสาคอนสแตนตนิที่ 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไมม่ใีครทราบ แตบ่รูณะเมือ่ศตวรรษที่ 10 เสาตน้ที่ 2 คือ เสาง ูที่เชือ่

ว่าสรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักง ู3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 

ปัจจบุันเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคือ เสา อียิปต ์หรือเสาโอเบลิสก์(Obelisk of Thutmose)  สรา้งในช่วงก่อนคริสตกาล

ประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์

จะเป็นเสาสงู สรา้งจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดดา้นบนเป็นแท่ง

สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะเป็นลกัษณะเหมอืนพีรามดิ และมกันยิมหุม้หรือเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ 

เสาโอเบลสิก ์ 

 น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ วิหารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หรอื สเุหรา่

ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง

เป็นโบสถ์คาทอลิก สรา้งในสมัยพระเจา้จัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอด

กลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินกอ้น ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเขา้

ครอบครองเมือง ไดเ้ปลี่ยนโบสถน์ี้ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบ

ปูนทับก าแพงที่ปูดว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซคูริสตแ์ละสาวก ภายหลัง

ทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟียเป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คง

บรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สดุเป็น

อนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมพีื้นที่โลง่ภายในใหญ่ที่สดุ ก่อสรา้งดว้ยการ 



  

ใชผ้นงัเป็นตวัรับน า้หนกัของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค า้ยันทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที่ถือว่าล า้หนา้มากในยคุนัน้ (ถือ

เป็นหนึง่ในเหตผุลส าคญัที่ท าใหว้ิหารฮาเกียโซเฟีย ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

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

กาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดบัสองในเมอืงอิสตนับลู สรา้งขึน้ตัง้แต่

ชว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่ของมสัยิดใหม ่ภายในตลาดยงัมสีินคา้มากมายใหไ้ด้

เลือกซ้ือ อาทิ อาหาร, เคร่ืองเทศ, ขนมหวานของตรุกี, เคร่ืองเพชรพลอย, ของที่

ระลึก, ผลไมแ้หง้ และเคร่ืองประดบัต่างๆ อีกดว้ย หลงัจากนัน้น าท่านถ่ายภาพ

ดา้นหนา้ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบ

สถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ตวัตึกประกอบดว้ย 9 ชัน้ มีรปูทรงกระบอก และ

มหีลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหนึง่สญัลกัษณเ์มอืงอิสตนับลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1348 เพื่อไวเ้ป็นหอสงัเกตการณป้์องกันขา้ศึกจากทางทะเลปัจจบุันชัน้บน

เปิดใหน้กัท่องเที่ยวขึน้ชมทัศนียภาพของเมืองหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 

จตรุ ัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้ เ รียกได้ว่าเป็นจุด

ศนูยก์ลางของเมอืงอิสตนับลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องที่ระลกึ, รา้นอาหาร

พื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกไดว้่าที่แห่งนี้เป็นจดุนัดพบยอด

นยิมของชาวเมอืงอิสตนับลู 

ค ่า อิสระอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุก ี

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 

01 – 09 ตลุาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

09 – 17 ตลุาคม 2565 39,990 39,990 19,990 10,000 

14 – 22 ตลุาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

23 – 31 ตลุาคม 2565 39,990 39,990 19,990 10,000 

29 ตลุาคม – 06 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

05 – 13 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

12 – 20 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

19 – 27 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

10 – 18 ธนัวาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

17 – 25 ธนัวาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

 

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 

 



 



 



 





 


