
 

 

รหัสทัวร HUG1900978 
ทัวรตุรกี Turkey Saver 10 วัน 7 คืน (EK) 
อิสตันบูล สุเหราสน้ํีาเงิน พระราชวังโดลมาบาเช อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน 
คัปปาโดเกีย นครใตดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟซุส ปามุคคาเล ทรอย  
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

พิเศษ !! ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส & ระบําหนาทอง Belly Dance  
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ   
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส  
02.00 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
06.00 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
09.55 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK119 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
14.00 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล Sabiha Gokcen International Airport 

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัวเมือง นําทาน ลองเรือผาน
ชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่ทําใหเสนทางน้ีมีความนาสนใจมาก 

ดวยการลองชมวิวไปดวยเรือลําใหญ 2 ชั้น เปดพื้นที่กวางบน
ดาดฟ�าเรือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบ
ไดสบาย บริเวณชองแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุดแบงอิสตันบูลออก
จากเอเชียและยุโรป และยังเปนจุดเชื่อมตอระหวางทะเลดํา 
(The Black Sea)  แ ล ะ ท ะ เล ม า ร ม า ร า  (Sea of 
Marmara) เปนจุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่

บรรจบกัน มีความกวางตางกันไป บางจุดกวาง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกวาง
ถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ่ิมวิวอ่ิมบรรยากาศ
ของสองฝم�งชองแคบและพระราชวังโดลมาบาเชที่ตั้งอยูริมน้ําในอีกมุมหน่ึงซึ่งสวย
สงานาชม  

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหราสีน้ําเงิน – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน – พระราชวัง

ทอปกาป – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรัส

ที่แตเดิมในยุคโบราณถือเปนจุดศูนยกลางของ
เมืองในยุคไบแซนเทียมและใชเปนลานกวาง
สําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปจจุบันลานแขง



 

 

น้ีไมไดถูกใชงานเหมือนเชนเดิมอีกแลว เหลือเพียงรองรอยจากอดีตที่มีแคลานและ
เสาโบราณอีก 3 ตน “เสาโอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส” (Theodosius 
Obelisk) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอยเรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลม 
เสาโบราณตนที่ 2 เรียกกันทั่วไปวา “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) 
เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกัน
ไปมา ไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกที่เกาแกที่สุด
ที่มีเหลืออยูในอิสตันบูลทุกวันน้ี เคยถูกประดับอยูที่วิหาร
เมืองเดลฟ ประเทศกรีซ และถูกสรางขึ้นเมื่อ 479 ป
กอนคริสตกาลในครั้งที่รบชนะเปอรเซีย เสาที่ 3 มีชื่อวา 
“เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สราง
ขึ้นในป พ.ศ. 1483 เมื่อครั้งเริ่มสรางน้ันเปนเสาบรอนซ 
แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซไปจนหมด ปจจุบัน
นักทองเที่ยวที่เขาไปชมจึงมีโอกาสไดเห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเปนเพียงแค
เสาปูนเทาน้ัน เขาชมภายใน สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ปจจุบันถือเปนอีก
หน่ึงสัญลักษณของอิสตันบูล เปนมัสยิดที่ถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญ เริ่มสรางในป 
พ.ศ. 2152 และสรางเสร็จในป พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ�าตั้งอยู
โดดเดนอันเปนที่มาของชื่อ “Blue Mosque” สวนภายในก็จะประดับตกแตงดวย
กระเบื้องอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเปนลวดลายตางๆ และแนนอนวา
กระเบื้องทั้งหมดน้ีเปนสีฟ�า และสีฟ�าท้ังขางนอกขางในของมัสยิดแหงน้ียังเขากันดี
กับบรรยากาศของชายฝم�งทะเลที่อยูทางเบื้องหลัง จากสุเหราสีน้ําเงินพาทานเดิน
ขามสวนสวยขนาดใหญไปถายภาพบริเวณดานหนา สุเหราเซนตโซเฟย (Hagia 
Sophia) ที่ปจจุบันถูกแปรสภาพเปนพิพิธภัณฑขนาดใหญตางจากของเดิมที่เคย
เปนทั้งวิหารในศาสนาคริสตและสุเหราในศาสนาอิสลาม เริ่มแรกวิหารหลังน้ีสราง
ขึ้นโดย “จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1” (Justinian I) แหงจักรวรรดิไบแซนไทนในชวง
ป 543 เปนวิหารใหญศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายออโธดอกซมานานนับพัน
ป จนมาถูกเปลี่ยนแปลงเปนสุเหราเมื่ออาณาจักรออตโตมันไดเขายึดครอง
ดินแดนอนาโตเลียแหงน้ีในป 1453 ภายในเราจะไดเห็นการสรางและตกแตงที่
ผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไวไมวาจะเปนภาพวาดของพระเยซูและสัญลักษณ
ของศาสนาอิสลามที่ดูเขากันไดดีอยางไมนาเชื่อ นําทานเขาชม อุโมงคเก็บน้ําเยเร
บาทัน (Yerebatan Sarnici) ที่สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนโดยมี
วัตถุประสงคใหเปนที่เก็บกักน้ําสํารองไวใชในพระราชวัง และสําคัญมากสําหรับ
การสํารองน้ําไวใชในยามที่อาจเกิดศึกสงครามหรือมีศัตรูบุกเขามาลอมเมือง 



 

 

เพราะจะมีทอเปนตัวสงผานน้ําจากแหลงธรรมชาติที่อยูหางออกไปประมาณ 20 
กิโลเมตร และอุโมงคสามารถกักน้ําไวไดมากถึง 80,000 ลูกบาศกเมตร สวนตัว
อุโมงคจะมีความกวาง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลังคาอุโมงคถูกรับน้ําหนักดวย
เสาคํ้าตนใหญ 336 ตน จริงๆ แลวหากไมรูมากอนวาที่น่ีเปนอุโมงคเก็บน้ําก็จะดู
คลายวิหารโบราณท่ัวไป  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Sarayi) พระราชวังเกาแกและเปน

สถานที่ชื่อดังของอิสตันบูลอีกแหงหน่ึงที่นักทองเที่ยวจะตองแวะชม และรับรองวา
จะไมผิดหวังในความสวยงาม ลํ้าคา และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรเพราะเคยใชเปนที่ประทับขององคสุลตานมา
ยาวนานหลายองค ถูกสรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลตานเมห

เมตที่ 2” แหงอาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานาม
ที่ทานไดรับคือ “สุลตานเมหเมตผูพิชิต” ปจจุบันได
ถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่จัดแสดงขาวของเครื่องใชโบราณ
ของราชสํานักตุรกีที่นาชมมาก จะแบงพื้นที่ออกเปน 
3 ส วน  คื อ จะมี พื้ น ที่ ข อ งพ ระราชวั งชั้ น นอก 
พระราชวังชั้นใน และมีพื้นที่ที่เคยใชเปนฮาเร็มของ

สุลตาน เมื่อยางกาวเขาสูพระราชวังจากชั้นนอกและชั้นในจะไดเห็นการตกแตง
พระราชวังที่วิจิตรอลังการอยางมาก จุดที่นาสนใจมากคือ ทองพระคลังที่ใชเปนที่
เก็บทรัพยสมบัติมีคาทั้งหลาย โดยเฉพาะ กริชแหงทอปกาป (Topkapi Dagger) 
ที่งดงามตั้งแตสวนของปลอกสวมที่ประดับดวยอัญมณี ไขมุกและทองคํา สวนบน
ดามกริชน้ันประดับดวยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและ
เครื่องประดับทั้งหลาย นักทองเที่ยวจะไดชมเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปم�นดินเผา
และเครื่องกระเบ้ืองอีกมากมาย นําทานเดินทางสู เมืองอีเซียบัท (Eceabat) โดย
รถโคช เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหวางทางชมบรรยากาศชายฝم�งและเทือกเขาสูงของ
ประเทศตุรกีที่สวยงามในทุกๆ ฤดูกาล กอนจะ นําทานขึ้นเรือขามฝากจากทาเรือ
เมืองอีเซียบัทสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 45 
นาที) ซึ่งตั้งอยูริมทะเลมารมาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเปน
ศูนยกลางการคาและการเดินเรือ เพราะเปนอีกจุดที่เชื่อมตอเอเชียกับยุโรปเขา
ดวยกัน 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Idakale Hotel หรือระดับเดียวกัน  



 

 

วันที่สี ่ เมืองชานัคคาเล – ทรอย – มาไมเมืองทรอย – อัซเคลปออน – เมืองคูซาดาซ ึ
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงทรอย (Troy) เมืองเกาแกใน
ตํานานแหงน้ีหลังจากที่กลายเปนอดีตมาหลาย
ศตวรรษ ก็ไดถูกคนพบ พ.ศ. 2413 “ไฮนริช ชลี
มานน” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดี
ชาวเยอรมันไดเปนผูบุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณ
ขึ้นซึ่งก็คือเมืองทรอยน่ีเอง เปนซากเมืองโบราณที่มี
พื้นท่ีติดกับทะเลอิเจียนตอนบน และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลกัน
มี ชองแคบ  “ดารดาแนลล ” (Dardanelles) และ “คาบสมุทรกั ลลิ โปลี ” 
(Gallipoli) จากน้ันไฮนริชก็ใชเวลา 20 ปถัดมาในการขุดคนเพิ่มเติมและศึกษา
ความเปนมาของซากเมืองแหงน้ี จนพบวาทรอยน้ันแบงออกเปน 9 ยุค นับตั้งแต
เมื่อ 3,000 ปกอนคริสตกาล ไลมาจนถึง พ.ศ. 943 และทั้งหมดน้ีไดกลายเปน
แรงบันดาลใจใหโฮเมอรสรางสรรคผลงานการเขียนที่โดงดังกองโลกอยางมหา
กาพยอิเลียดและโอดิสซีย ชม มาไมแหงทรอย (Wooden Horse of Troy) หน่ึง
ในกลยุทธทางการทหารที่ชาญฉลาด และเปนเหตุใหเมืองทรอยพายแพแกกรีก จึง
กลายเปนเรื่องราวที่ โจทยจันทและโดงดังไปทั่วโลก และกลายเปนหน่ึงใน
สัญลักษณของเมืองทรอยต้ังแตน้ันเปนตนมา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม อัซเคลปออน (Asklepion) ที่ในอดีตน้ันเคยเปนศูนยกลางทาง
การแพทยที่ยิ่งใหญ ตัววิหารน้ันไดถูกสรางขึ้นตั้งแตเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล 
เพื่อถวายแดเทพอัซเคลปออส เทพแหงการรักษา เมืองน้ี ยังเปนเมืองศูนยกลาง
ของการแพทยที่ใหญที่สุดในขณะน้ัน และยังเปนโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแหง
แรกของโลก ปจจุบันเราจะยังไดเห็นรองรอยความยิ่งใหญในอดีตได จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองทองเท่ียวสวยๆ บรรยากาศดีริม
ทะเลอีเจี้ยน โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะกลายเปนจุดหมายยอดนิยมอยางมาก 
จากน้ันนําทานซื้อของฝากตามอัธยาศัย รานขนม Turkish Delight ของฝากขึ้น
ชื่อของประเทศตุรกี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันที่หา  บานพระแมมารี – เมืองโบราณเอฟซุส – รานเส้ือหนัง – ปามุคคาเล  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม บานพระแมมารี (House of the Virgin Mary) ที่น่ีรมรื่นดวยตนไม
ที่ทําใหอากาศเย็นสบาย และที่ตองแวะมาที่น่ีเพราะชาวคริสตเชื่อกันวา น่ีคือ
สถานที่ สุดทายที่พระแมมารีประทับอยู จนกระทั่ งสิ้นพระชนม  และสิ่ งที่
นักทองเที่ยวจะไดเห็นจากบานพระแมมารีแหงน้ีก็คือ วิหารอิฐหนาที่ภายในมีการ
ประดับดวยรูปเคารพของพระแมมารี เลากันวาครั้งแรกที่มีการคนพบวิหารซึ่งเช่ือ
วาเปนบานของพระแมมารีน้ีเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2317  โดยแมชีชาวเยอรมันนามวา 
“แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine Emmerich) ไดนิมิตเห็นภาพ
บานหลังน้ี จึงไดเขียนบรรยายลงสมุดบันทึกไว หลังจากน้ันก็มีผูใหความสนใจและ
พากันคนหาบานหลังที่วาน้ีจนไปพบเมื่อ พ.ศ. 2434 และไดจัดเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์สําหรับการบูชาสักการะพระแมมารีและพระเยซู ดานหนาของวิหารจะมี
รางน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ภายหลังถูกสรางเปนก็อกน้ํา 3 ชุดที่สะดวกสําหรับนักทองเท่ียว 
เพราะน้ําจาก 3 ก็อกนี้เชื่อกันวาจะใหความศักดิ์สิทธิ์ในดานสุขภาพ ความรัก และ
ความรํ่ารวย นักทองเที่ยวจึงมักมาแตะน้ําจากก็อกน้ีแลวประพรมใหตัวเอง ใกลกัน
มี กําแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ที่เปดโอกาสใหเขามาอธิษฐานขอพรแลว
เขียนลงบนผาชิ้นเล็กๆ แลวนํามาผูกไวกับกําแพงน้ี ถือเปนอีกสีสันและความสนุก
ของนักทองเที่ยวอีกมุมหน่ึงของเมือง 

เดินทางสู เมืองโบราณเอฟซุส (Ephesus) ที่ไดชื่อวา
เปนเมืองโบราณและเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของ
อาณาจักรโรมัน เมืองเอฟซุสถือกําเนิดขึ้นตั้งแตยุคกอน
คริสตกาลเสียอีก และก็ดําเนินมาพรอมกับยุครุงเรือง
ของชนชาติกรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออ
กุสตุส ซีซาร” (Augustus Caesar) เปนศูนยกลาง
ทางการคาการเงินของเอเซียตั้งแตหลังจาก พ.ศ. 900 
เปนตนมา ปจจุบันน้ีแมจะผานมานานกวา 2,000 ป
แลวแตเอฟซุสก็ยังไดรับการยอมรับวาเปนเมืองโบราณท่ี
มีการบํารุงรักษาไดดีที่สุดเมืองหน่ึงของโลก สิ่งที่มีใหเรา
ไดชมกันจึงเปนความยิ่งใหญของซากเมืองโบราณ โรง

ละครเกาแกที่จุผูชมไดมากถึง 25,000 คน เทียบไดเปน 1 ใน 10 ของประชากร
ในยุคน้ัน แมจะเร่ิมกรอนไปบางแตเทาที่เหลือก็ยังดูแข็งแกรง และในโอกาสพิเศษ
ตางๆ ก็อาจมีการจัดแสดงแสงสีเสียงบางในโรงละครแหงน้ี บริเวณอ่ืนๆ ยังมีโรง



 

 

อาบน้ําโบราณแบบตุรกีแท แทนบูชาเทพเจา มี หองสมุดเซลซุส ที่สรางโดยกงสุล 
“ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา” (Julius Aquila) เพื่ออุทิศแดนายกเทศมนตรีซึ่งเปน
พอของทานกงสุล และยังไดบรรจุศพของผูเปนพอไวใตหองสมุดแหงน้ี แตมาถูก
ทําลายท้ังตัวอาคารและหนังสือจากขาศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผนดินไหวบาง 
เสียหายไปมากแตก็ยังยืดหยัดเคียงคูกาลเวลามาไดไมหางกันนักมี วิหารแหง
จักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ที่สรางขึ้นเพื่อถวายแดจักรพรรดิเฮ
เดรียน ซึ่งพระองคคืออีกหน่ึงจักรพรรดิผูยิ่งใหญของโรมัน วิหารแหงน้ีเมื่อเทียบ
กับอายุแลวตองบอกวายังอยูในสภาพที่สมบูรณมาก และยังถูกออกแบบอยาง
สวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทั้ง 4 ตนที่อยูทางดานหนาวิหาร โครงประตูหนา
มีจั่วหินโคงแกะสลักลวดลายสวยงามนามอง  นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเส้ือหนัง
คุณภาพสูง ประเทศตุรกีถือเปนประเทศหน่ึงที่ขึ้นชื่อในดานเครื่องหนัง และมีการ
ผลิต ผลิตภัณฑจากหนังคุณภาพสูงออกมาไดอยางดี ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสิน
คนเครื่องหน่ังกันไดตามอัธยาศัย ไมวาจะเปนเสื้อ กระเป�า เสื้อโคช และอีก
มากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปา
มุ คค าเล เค ย เป นที่ ตั้ งขอ งนค ร “เฮี ย ราโปลิ ส ” 
(Hierapolis) และที่ต้ังของลานหินปูนขนาดมหึมา ชม 
ปราสาทปุยฝ�าย สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ เกิดขึ้น
จากธารน้ําใตดินซึ่งมีสวนประกอบของแคลซียม
ออกไซดและมีอุณภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสได
ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แลวแรธาตุเกิดการตกตะกอนทําปฏิกิริยาจับตัวกัน
เปนกอนแข็งลดหลั่นเปนชั้นเปนแองเปนลานตางกันไป แตกลับกลายเปนเหมือน
ประติมากรรมจากฝมือธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในที่สุดปามุคคาเลก็ไดรับ
การยกยองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโกเมื่อ
ในป พ.ศ. 2531 คําวา “ปามุคคาเล ในภาษาตุรกีน้ันหมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย”  
เพราะบางสวนบางมุมของกอนแคลเซียมก็มีรูปรางคลายกอนเมฆหรือกอนหิมะ
ตามแตจะจินตนาการ สวนบางจุดก็จะเปนแองรองรับน้ําแรอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียสที่ชาวตุรกีนิยมนําไปอาบและดื่มกิน เพราะเช่ือวาเปนน้ําแรธรรมชาติ
ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปสสาวะ โรค
ไตและโรคไขขออักเสบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Richmond Thermal หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก เมืองปามุคคาเล –  เมืองคอนยา – คาราวานสไลน – เมืองคัปปาโดเกีย – ชม
ระบําหนาทอง  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) เมืองที่ยิ่งใหญไมแพเมืองใดเพราะมีตําแหนง

เปนถึงอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุงเรือง
มากในสมัย “สุลตานอาเลดิน เคยโคบาท” ความรุงเรืองน้ีทําใหเกิดการกอสราง
อาคารและวิหารตางๆ มากมาย และสวนใหญสิ่งกอสรางเหลาน้ีก็โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมของเปอรเซียและไบแซนเทียมตามที่ไดรับอิทธิพลเขามาในเวลาน้ัน 
ชม คาราวานสไลน (Caravanserai) ซึ่งเปนจุดพักแรมของชาวเติรกในสมัยออต
โตมัน หรือเรียกงายๆ วาเปนโรงแรมขางทางของคนเดินทางในยุคน้ัน หากมอง
จากมุมสูงจะเห็นเปนเหมือนร้ัวกําแพงลอมเปนกรอบสี่เหลี่ยมอยูกลางทุงกวาง ตรง
กลางของกรอบจะเปนพื้นที่โลงหรืออาจจะมีบอน้ําธรรมชาติ และมีสวนที่เปน
หลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได นักเดินทางที่มาพรอมกองคาราวานมา
และอูฐมักแวะพักแรมในชวงคํ่า จนรุงเชาก็จะออกเดินทางตอ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อใหทานไดชม
การสาธิต กรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มี
คุณภาพและชื่อเสียงโดงอิสระใหทานเลือกซื้อได
ตาม อัธยาศัย  เดิ นทางสู  เมื องคั ปปาโด เกี ย 
(Cappadocia) เมืองมรดกโลกจากการการันตี
โดยยูเนสโก และยังเปนเมืองที่อุดมไปดวยความ
สวยงามของภูมิประเทศ เพราะตั้งอยูระหวางทะเล
และภูเขา ดวยรูปลักษณของคัปปาโดเกียที่ดูแปลก
ไมเหมือนใคร ทําใหมีคําถามเกิดขึ้นเสมอวา เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมีลักษณะเชนน้ี 
เพราะแมแตผูที่คนพบคับปาโดเกียคนแรกอยาง “ฮาลี คานาโซส” ก็ยังสงสัยใน
รูปทรงประหลาดของดินแดนแหงน้ี พื้นที่ที่เปนคัปปาโดเกียอยางที่เห็นทุกวันน้ีเมื่อ
กวา 3 ลานปกอนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอยางรุนแรง ก็ไดผลักดัน
ลาวาออกมาเปนจํานวนมาก และทับถมทั้งเถาถานหนาบางคละกันไปจนเกิดเปน
แผนดินใหมขึ้น จากน้ันก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละนอย ระยะเวลา 3 
ลานปธรรมชาติจึงสรางสรรคความแปลกใหแกโลกแบบคาดไมถึง คัปปาโดเกียจึง
กลายเปนเหมือนดินแดนพิศวงที่เต็มไปดวยแทงหินเปนรูปทรงกระบอกบาง รูป



 

 

กรวยควํ่าบาง บางชิ้นเปนเหมือนปลองหรือโดมสูงที่คนสามารถเขาไปอยูดานในได 
และมีอยูมากมายเหมือนเปนเมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากันเรียกคัปปา
โดเกียในอีกชื่อหน่ึงวา ปลองไฟนางฟ�า (Fairy Chimney) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ระบําหนาทอง กิจกรรมที่ควรไดสัมผัสและอยาพลาดใหตัวเองตอง

เสียดายในภายหลัง เพราะน่ีคือกิจกรรมพิเศษที่บงบอกถึงเอกลักษณสําคัญของ
ชาวตุรกีมาตั้งแตอดีต และนักทองเที่ยวก็มักรอคอยที่จะไดชม โดยเฉพาะไฮไลท
ของการแสดงก็ตองเปน “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและ
รูสึกสนุกคึกคักไปกับผูแสดงดวย นักแสดงเหลาน้ีถือวาเปนยอดฝมือ หากโชคดีกวา
น้ันคุณจะไมไดเปนแคผูชมแตอาจถูกเชิญใหขึ้นบนเวทีไปรวมสนุกกับนักแสดง
เหลาน้ีดวยก็ได ฉะน้ันนอกจากจะสนุกแลวก็ยังจะไดประสบการณดีๆ และความ
ประทับใจกลับบานอีกดวย 

 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Mustafa Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด  เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – โรงงาน

พรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคารา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจาหนาที่บริษัท
บอลลูนรอรับทาน เพื่อนําทานเปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด กับการน่ัง
บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากดานบน พรอมรับประกาศนียบัตรที่
มอบใหกับทุกทาน 
(ทัวรน่ังบอลลูนน้ีเปนทัวรพิเศษ ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้นบอลลูนประมาณทาน
ละ 250 ดอลลารสหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหนาทัวร) นําทานเขาชม นครใตดิน
ไค มั ค ลี  (Underground City of Kaymakli) 
เมืองที่ เกิดจากความพยายามในการลี้ภัยของ
ชาวเมืองโดยการชวยกันขุดเจาะโพรงใตดินลึกถึง 
หลายเมตร แลวแบ งออกเปนหองตางๆ ซึ่ งก็
กวางขวางมากจนดูไมนาเชื่อวาจะเกิดขึ้นดวย
แรงงานการขุดของมนุษย เพราะบางจุดน้ันมีความ
ลึกลงไปในชั้นดินมากที่สุดถึง 85 เมตร และก็ไมไดแคขุดใหลึกลงในดินเพื่อการ
หลีบภัยขาศึกเทาน้ัน แตยังไดแบงเปนหองตางๆ จนครบทุกความสะดวกสบาย 
เชนมีหองโถง หองนอน หองน้ํา หองครัวหองอาหาร โบสถ แตสภาพอากาศ



 

 

ดานลางน้ันยังเย็นสบายดวยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกับ
ที่เรียกกันวาเปนเมืองใตดินจริงๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ที่ครั้ง
หน่ึงเคยเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง พ.ศ. 
552 เพราะฉะน้ันที่น่ีจะมีสิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับ
ศาสนาคริสตอยูมากกวาเมืองอ่ืนๆ อยางเชน “โบสถ
เซนตบารบารา” ที่ถือไดวาเปนโบสถเกาแกที่สราง
ขึ้นในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบน
ผนังและเพดานโบสถ แตเพราะเสลาท่ียาวนานทําให
สีของภาพจืดจางลงไปมากแลว และ “โบสถแอปเปล” ที่อยูใกลกัน หากอยากเห็น
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนที่สีสันจัดจานมากกวาในโบสถเซนตบารบาราก็ใหมาที่น่ี  
ซึ่งสวนมากเปนภาพที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และที่ไดชื่อเรียกวาโบสถ
แอปเปลก็เพราะดานหนาของโบสถมีตนแอปเปลอยูนั่นเอง รวมทั้งที่ “โบสถมังกร” 
หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกวา “Yilani Kilise” ก็จะมีความนาสนใจอยูที่ภาพวาดการ
ตอสูของนักรบในยุคน้ัน ชม โรงงานทอพรม ผลิตภัณฑขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ที่มี
ลวดลายที่สวยและประณีต ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสิ้นคาและของที่ระลึกไดตาม
อัธยาศัย เดินทางสู เมืองอังคารา (Ankara) เมืองอังคารา เมืองหลวงของประเทศ
ตุรกี และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล เปนศูนยกลางของทั้ง
คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Royal Carine Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด  เมืองอังคารา – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช   
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชมภายใน พระราชวังโดลมาบาห เช  (Dolmabahce Palace) 
พระราชวังขนาดใหญที่ตั้งเดนเปนสงาติดกับชอง
แคบบอสฟอรัส และเปนพระราชวังชื่อดังที่ไดชื่อ
วาเปนที่สุดแหงความยิ่งใหญอลังการของตุรกี ซึ่ง
สรางขึ้นตามดําริของ “พระเจาอับดุลเมซิดที่ 1” 
(Abdulmecid I) ที่ตองการสรางพระราชวังแหง



 

 

ใหมที่ทันสมัยกวาพระราชวังทอปกาปซึ่งเปนที่ประทับเดิมและใชเวลาสรางนานถึง 
13 ปโดยแลวเสร็จในป 1856 ที่แนๆ คือกวาจะสรางเสร็จก็หมดงบประมาณไป
มากถึง 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ พระราชวังแหงน้ีจึงเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําให
การเงินของประเทศระสํ่าระสายเขาขั้นวิกฤต แลกมากับการไดเปนพระราชวังที่มี
ความหรูหราที่สุดดวยจํานวนหองมากถึง 285 หอง และเพราะไดรับอิทธิพลใน
การออกแบบตกแตงจากทางฝم�งยุโรป ทําใหพระราชวังโดลมาบาเชสวยงามดวย
ศิลปะผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก 
แอบมีศิลปะแบบออตโตมันดั้งเดิมแทรกอยูทั่วไป สิ่งที่อยากบอกคือไมวาจะเปน
หองไหนโซนใดภายในพระราชวังโดลมาบาเชก็ลวนแตสวยสะดุดตาและอลังการ
เกินประมาณจากการตกแตงดวยหินออน ไมคุณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอลเลกชั่น
ภาพเขียนลํ้าคา ที่สําคัญคือพระราชวังแหงน้ีใชทองคําในการตกแตงผนังและ
เพดานน้ําหนักมากถึง 14 ตัน  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เกา  เมืองอิสตันบูล – สไปซมารเก็ต – สนามบิน – ดูไบ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระชอปปم�งที่ สไปซมารเก็ต (Spice Market) ซึ่งเปนยานชอปปم�งที่ใหญเปน
อันดับสองรองจากตลาดแกรนดบารซาร และก็กอตั้งมานานตั้งแต พ.ศ. 2203 
สินคาที่มีจําหนายในตลาดแหงน้ีก็ตรงตามชื่อน่ันคือกลุมเครื่องเทศที่แทบทุกราน
จะมีกระบะไมวางเรียงกันเปนแถวแลวบรรจุผงเครื่องเทศไวจนเต็ม เครื่องเทศแต
ละชนิดก็มีสีสันแตกตางกันไป สวนใหญจึงมักเปนคนพื้นที่ที่จะมาซื้อนําไปปรุง
อาหาร และยังมีสินคากลุมธัญพืชทั้งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่วของตุรกีจะเปนที่
ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศยังม ี
ผลไมทั้งสดและแหง น้ําผึ้งแท น้ํามันหอมระเหย สมุนไพร ชาทองถิ่นชั้นดี และที่นา
ลองชิมสําหรับนักทองเที่ยวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแทๆ ตรงตามตนตํารับก็หา
ไดไมยากในตลาดแหงน้ี และยังมีราคาถูกอีกดวย 
ได เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู  สนามบินอิสตันบูล Sabiha Gokcen 
International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK120 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

21.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  
22.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 374 



 

 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

****************************************** 
อัตราคาบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 
7-16 / 10-19 พ.ค. 62 
28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 
30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 62  

30,900 

มิถุนายน 13-22 มิ.ย. 62 30,900 

กรกฎาคม 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 62 35,900 

กันยายน 
10-19 / 17-26 / 20-29 ก.ย. 62 

27 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 30,900 

พฤษภาคม 14-23 / 17-26 / 19-28 พ.ค. 62 32,900 
Songkran 
Festival 9-18 / 12-21 เม.ย. 62 39,900 

ตุลาคม 

2-11/ 7-16 /11-20 ต.ค. 62 30,900 
15-24 /17-26 / 18-27/ 19-28 

/22-31 ต.ค.62 32,900 

25 ต.ค.-3 พ.ย. 62 

29,900 พฤศจิกายน 
6-15/ 15-24/ 19-28 พ.ย. 62 
29 พ.ย.-8 ธ.ค. /30 พ.ค.-9 ธ.ค. 

62 
ธันวาคม 2-11 /4-13 ธ.ค. 62 



 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 8,000 บาท 
 
 อัตราน้ีรวม 
✓คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ 3 ดอลลารสหรัฐ  / คน / วัน 
✗ คนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ดอลลารสหรัฐ / คน / วัน 
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท  
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด 


