
 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมืององัการา 
– สุสานมุสตาฟา     เคมาล อตาเตริ์ก – ทะเลสาบเกลือ – 
เมืองคปัปาโดเกีย 

   

Kalsedon Boutique 
Cave 

หรือเทยีบเทา่  

3 
ชมบอลลูนหลากสี – เมืองใต้ดิน – จุดชมวิวพาโนรามา
เมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์  – โรงงานเซรามิก – 
โรงงานเครือ่งประดบั – ชมการแสดง Belly Dance 

   

Kalsedon Boutique 
Cave 

หรือเทยีบเทา่  

4 
โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย – 
พิพิธภณัฑ์เมฟลานา   – เมืองปามุคคาเล    

Lycus River 
Hotel  

หรือเทยีบเทา่  

5 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – เมืองคซูาดา
ซี – โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน ้า    

Comfort Ada Class 
Hotel 

    



 

 

 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 

 

20.00  นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ Turkish 
Airlines (TK) โดยมีป้ายตอ้นรบั เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน า
ขอ้มูลในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

23.30 น าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินอิสตนับูล – เมืององัการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – 
ทะเลสาบเกลือ – เมืองคปัปาโดเกีย 

โรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บา้นพระแมม่ารี – เตอร์
กชิ ดไีลท ์

หรือเทยีบเทา่  

6 
เมืองอิซเมียร์ – จตัุรสัโคนคั – หอนาฬิกาอิซเมียร์ – คา
เมอร์ราตีบาซาร์ – เมืองชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองเมือง
ทรอย 

   
Iris Hotel 

หรือเทยีบเทา่  

7 
นั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองอิส
ตนับูล – พระราชวงัโทพคาปึ – แกรนดบ์าซาร์     

Goldenway 
Hotel 

หรือเทยีบเทา่  

8 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – 
สไปซ์บาซาร์ – หอคอยกาลาตา – สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮิปโป
โดรม – เซนตโ์ซเฟีย – จตรุสัทกัษิม              – สนามบิน
อสิตนับูล 

    

9 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภมู ิ     



 

 

 

 

06.10 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบั
สมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว องัการา (Angara) 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศตุรกีรองจาก
อสิตนับูล เมืององัการาเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 น าท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้น าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลงั
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 ผูก้่อต ัง้สาธารณรฐัตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ 
ประธานาธิบดีคนที ่2 ของตุรกี สุสานแหง่น้ีออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 
– 1953 มีความส าคญักบัประเทศตุรกีเป็นอย่างมาก 
โดยมีการบ ันทึกลงธนบ ัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขึ้น
ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 
ปรากฏภาพสุสานแหง่น้ีบนธนบตัรลีรา่ดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt 
Lake) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
ตุรกี ซึ่งเป็นทะเลสาบน ้าเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือ
สูง หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลือในหน้ารอ้น น ้า
ทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลือเพียงแตก่องเกลือทีต่กผลึก
เป็นแผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสี
ขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งน้ียงัเคยเป็น
สถานทีถ่า่ยท าหนงั Star War อีกดว้ย 

  



 

 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด ากบั
ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขาย
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพ้ืนที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล
กระจายไปท ั่วบรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิช ัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะ
กร่อนกินแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวยคว ่าปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 
จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกนัว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกีย 
เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดนิแดนม้าพนัธุ์ดี” 
และในปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงม้ากนัอยู่บริเวณน้ี อีกท ัง้ ยงัมีเมืองใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มืองคปัปาโดเกียแหง่น้ี 
ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช ัน้ 
ประมาณ90 เมตร และภายในเมืองใตด้นิยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ยเฉพาะทีเ่มืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตด้นิ
มากถึง 15 แห่ง และถ้ารวมท ัง้เมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเชื่อมกนั
ระหว่างแตล่ะเมืองอีกดว้ย ซึ่งภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั 
หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง ดว้ยความอศัจรรย์ใตพ้ื้นดนิ
แห่งน้ี เมืองคปัปาโดเกีย จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบียนเมืองใตด้นิแหง่เมืองคปัปาโดเกียเป็นสถานทีม่รดกโลกอีกดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ เพื่อความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตล์ถ า้ในเมืองน้ีไมม่ีลฟิทใ์หบ้รกิาร 
  

Day3 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดนิ – จุดชมววิพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิ
ซาร์ – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครื่องประดบั – ชมการแสดง Belly Dance 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมคา่ขึน้บอลลูน) ไฮไลทข์องเมืองคปัปาโดเกียและจุดหมายของ

นกัทอ่งเทีย่วท ั่วทุกมุมโลก ใหท้า่นไดอ้ิสระถ่ายภาพและหากทา่นใดสนใจขึน้บอลลูน และกิจกรรมอืน่ๆ 
รายละเอียดดงัน้ี กจิกรรมเสรมิพิเศษน้ีไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทวัร์ (Balloon Tour) ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย 
โปรแกรมเสรมิพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารบั
ไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทาง
จากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ั่วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ
ในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของทา่น 



 

 

 
2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณ

ภาคพ้ืนดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั 
เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพ้ืนดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุย
ไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ช ั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 
150 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรม
ทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของทา่น 
ค าแนะน า 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลือกซื้อแพ็กเกจทวัร์เสรมิอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึง่กอ่นออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัร์

ทราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตให้ผูท้ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง, ต ัง้ครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดย

เดด็ขาด กรณีเกดิความเสียหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่กั 

 



 

 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาต ัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการ 

 เป็นที่หลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสงัหารก่อนที่ ค ริ ส ต์
ศาสนาจะเป็นของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์
ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบริเวณน้ี เป็น
เมืองทีม่ีชือ่เสียงในดา้นการทอพรม และการผลติ
เครื่องเซรามิก ล ้าค่าที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปท ั่ว
โลก  

 จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ข้ า ช ม  เ มื อ ง ใ ต้ ดิ น 
(Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้น ับ
ถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภ ัยชาวโรม ัน ที่
ต้องการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต์ 
ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน 
ห้องน ้า ห้องครวั ห้องหมกัไวน์ ห้องประชุม 
คอกสตัว์ โบสถ์ บ่อน ้า บางห้องเป็นห้องโถง
กว้างว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 
คน และระบบระบายอากาศที่ดี  แต่อากาศ
ค่อนข้างบางเบา เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง
อาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกนัไม่ได้ ควรใช้ความ
ระมดัระวงัในการรบัลงไปชมเมืองใตด้นิแหง่น้ี  

 



 

 

 
 จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามาเกอเรเม (Panorama 

Viewpoints of Goreme) เป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยม
มากทีสุ่ดในโลก ดว้ยภูมิประเทศทีแ่ปลกตา หุบเขาทีส่วยงาม และ
โครงสร้างดินที่ท าให้รู ้สึกเหมือนได้มาดวงจนัทร์ ท ัง้น้ียงัเป็นจุด
ชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกพร้อมกบั
ทศันียภาพของภูมปิระเทศแปลกตาทีส่วยงามอีกดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พิเศษ เคบบัตน้
ต าหรบั 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้
ถา่ยภาพดา้นหน้า เป็นหบุเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นที่
อยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาแหง่น้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ไปเกือบท ั่วท ัง้ภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นทีอ่ยู่อาศยั อุชิซาร์ 
คือ บริเวณทีสู่งทีสุ่ดของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอุชิซาร์ มี
ไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดสอ่งขา้ศกึยามมีภยัอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic 
Factory) และโรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพื่อให้
ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพ
และชือ่เสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าทา่นชมการแสดงพ้ืนเมือง โชว์ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) 

เป็นการโชว์เต้นร าที่เก่าแก่อย่างหน่ึงของชาวตุรกี ซึ่งมีมา
ประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน 
นกัประวตัศิาสตร์เชื่อกนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัที่
ไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไว้ใหม้ีมาจนถึงปจัจุบนั การโชว์ระบ า



 

 

หน้าทอ้งน้ีไดม้ีมาอยา่งแพรห่ลายและมีการพฒันาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ า
หน้าทอ้งของประเทศตรุกีในปจัจุบนั 

ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 

Day4 โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ที่พกัคาราวานเซราย – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล 
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางเขา้เยีย่มชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธิตกรรมวธิี

การผลติสนิคา้พ้ืนเมืองทมีีคณุภาพและชือ่เสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ 
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั๋วโมง 40 นาที) ซึ่ง

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก เป็นชื่อของอาณาจกัรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอ านาจรุ่งเรืองสุดขีดใน
ดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 
1087 – 1194 กินเน้ือที่กว่า 3,900,000 ตาราง
กิโลเมตร ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายภาพ ที่พกั
คาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พกั
แรกของกองคาราวานในสมยัโบราณตามเส้นทาง
สายไหมและชาวเตริ์กสมยัออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกสีเขียว 

ภายในประดบัตกแต่งแบบชาวมุสลิม จดัแสดงข้าวของเครื่องใช้ของท่านเมฟลานา และยงัเป็นสุสาน
ส าหรบับดิาและบุตรของทา่นเมฟลานาอีกดว้ย 



 

 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มา
จากใตด้นิผา่นซากปรกัหกัพงัของเมืองเกา่แกส่มยักรีกกอ่นไหลลงสูห่น้าผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปตัยกรรม
สีขาวขึน้ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 หมายเหต ุ: ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแชน่ ้ารอ้นภายในโรงแรมทีพ่กั 

 

Day5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลติเครื่องหนงั – เมืองเอฟ
ฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมนัโบราณ       – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กชิ ดีไลท์ 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิ
สีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกนัน้ียงัเป็น เมือง
โบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลือแรร่อ้น 
ซึง่เชือ่กนัวา่มีสรรพคณุในการรกัษาโรคเมือ่เวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง 
เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ท ั่วไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร อาท ิโรงละคร 
แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 



 

 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 50 นาที) เมืองท่า
เลียบชายฝั่ งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
เรื่องการผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงสง่ออกท ั่วโลก น าทา่นเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนงั (Leather 
Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีฐานการผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
ท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัใหก้บัแบรนด์ดงัในอิตาลี อาท ิVersace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อิสระให้
ทา่นเลือกชมผลติภณัฑ์จากเครือ่งหนงั และ สนิคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณทีต่ ัง้อยูท่างฝั่ งตะวนัตกของอานาโต
เ ลี ย

ใ น
จงัหวดัอซิเมียร์ในประเทศตรุกีปจัจุบนั จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่
มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมืองหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก  

 

 



 

 

(Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขา้มาปกัหลกัสรา้งเมืองซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 
กอ่นครสิตก์าล 
น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณทีต่ ัง้อยู่ทางฝั่ ง
ตะวนัตกของอานาโตเลียในจงัหวดัอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบนั จากนั้นน า
ท่านเข้าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไว้เป็น
อย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามา
ปกัหลกัสรา้งเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนคริสต์กาล ตอ่มาถูกรุกราน
เข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื่อ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนน
หนิผา่นใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีทีแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็น
โรงละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนั เข้าชม ห้อง
อาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลือรอ่งรอยรของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึ
ทุกวนัน้ี น าทา่นถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลศิ 
สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และไดฝ้งั
โลงศพของบิดาทีท่ าจากหนิเอาไว้ใตห้อสมุดแหง่น้ีไดร้บัการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2015 น าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin 
Mary) ชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดท้ายทีพ่ระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลงัน้ีต ัง้อยู่บนภูเขาสูง
เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัคร ัง้ในชีวติ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของ
ประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวาน
ทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน ้าตาล มกัจะมีอลัมอนด์ วอลนทั 
ถ ั่วพิสตาชโิอ และแมคคาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหน้าตาจะมี
สีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทนัทีเมื่อเสิร์ฟกบัน ้าตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้า
ประหน่ึงแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมนัของถ ั่ว
คณุภาพด ีชาวตรุกีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากลิน่แอปเปิล 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั COMFORT ADA CLASS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day6 เมืองอซิเมียร์ – จตัุรสัโคนคั – หอนาฬกิาอซิเมียร์ – คาเมอร์ราตีบาซาร์ – เมืองชานคัคาเล – ม้าไม้
จ าลองเมืองทรอย 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองอซิเมียร์ (Izmir) เป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญอ่นัดบัสามของประเทศตรุกี ถูกลอ้มรอบ

ไปด้วยภูเขาอีกท ัง้ยงัถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยผู้คนรวมไปถึงถนนที่ค่อนข้างกว้าง 
อาคารกระจกและศูนย์ช็อปป้ิงที่ทนัสมยั สถานที่ขึ้นชื่อในเมืองอิซเมียร์ อาทิ จตัุรสัโคนคั (Konak 
Square), หอนาฬิกาอิซเมียร์ (Izmir Clock Tower), มสัยิดยาริ (Yali Mosque), พิพิธภณัฑ์อิซ
เมียร์ อตาเติร์ก (Izmir Ataturk Museum, คาเมอร์ราตี (Kemeralti) และปราสาทคาดีเฟคาเล 
(Kadifekale) 



 

 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัโคนคั (Konak Square) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1901 ต ัง้อยู่ในใจกลางเมืองอิซเมียร์ โดยมี หอนาฬิกาอิซเมียร์ (Izmir 
Clock Tower) สญัลกัษณ์ของเมืองโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของเมือง
และเป็นจุดนดัพบส าหรบันกัทอ่งเทีย่วและคนในทอ้งถิ่น ในบริเวณ
รอบๆ ยงัมีมสัยิดยาริ (Yali Mosque) เป็นมสัยิดขนาดเล็ก ท ัง้น้ี

บริเวณใกล้เคียงยงัมีท่าเรือโคนัค (Konak Pier) ให้น ักท่องเที่ยว
สามารถขึน้เรือขา้มฟากเพื่อชมทวิทศัน์ของชายฝั่งและเมืองอซิเมียร์จากบน

เรืออีกดว้ย จากนัน้น าทา่นสู่  คาเมอร์ราตีบาซาร์ (Kemeralti Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในคริสต์ศตวรรษที ่17 อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1601 ถึง ค.ศ. 

1700 เป็นหน่ึงในสถานที่ยอดนิยมส าหรบัการช้อปป้ิงท ัง้คนในท้องถิ่นและนกัท่องเที่ยว มีร้านค้า 
รา้นอาหารมากมายท ัง้งานฝีมือ เครือ่งประดบั เครือ่งปั้นดนิเผา และเสื้อผา้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 

เดมิมีชือ่วา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด ์(Hellespont) มีความยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบ
ทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตรเน่ืองจากต ัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบดาร์ดะเนลส์ ใกลก้บั แหลมเกลิโบลู
ของกรีซ บนฝั่ งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งต ัง้อยู่ริมทะเลมาร์มาราตดักบัทะเล
อีเจียน เป็นทีต่ ัง้ของเมืองทรอย หลงัจากนัน้น าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (Trojan 
Statue/Hollywood Horse) เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูด
เรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทีมงานได้
จ าลองมา้ไมข้นาดใหญส่ีด า เพื่อใชด้ าเนินเรือ่งและเป็นสว่นหน่ึงทีส่ าคญัของเรือ่งทรอย หลงัจากนัน้ทาง
ทีมงานจึงมอบม้าไม้จ าลองตวัน้ีให้กบัทางการตุรกี เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กบัเมืองชานคั
คาเลอีกดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั IRIS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 



 

 

Day7 นั่งเรือขา้มฟากขา้มช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองอสิตนับูล – พระราชวงัโทพคาปึ – แกรนด์บาซาร์ 
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู่ เมืองอีซีบตั (Eceabat) เพื่อ นั่งเรือข้ามฟากขา้มช่องแคบคาร์คาเนลส์ (Dardanellies Car 

Ferries) สูเ่มืองอสิตนับูล 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล ( Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่สุดของประเทศตุรกี มี

ประวตัศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษต ัง้แตก่่อนครสิตกาล มีท าเลทีต่ ัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่ง
ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของ
บอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสานท ัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มืองอิส
ตนับูลมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ อีกท ัง้พ้ืนทีป่ระวตัศิาสตร์แหง่อิสตนับูล ฝั่ งทวีปยุโรป ไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัโทพคาปึ (Topkapi Palace) เดมิเป็นทีป่ระทบัหลกัของสุลตา่นแหง่

จกัรวรรดอิอตโตมนั ระหว่างปี ค.ศ. 1465 จนถึงปี ค.ศ. 1853 เดมิพระราชวงัน้ีใช้ชื่อว่า พระราชวงั
หลวงแหง่ใหม่ (Saray-I Cedid-I Amire) จนถึงคริสต์ศตวรรษที ่18 ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปจัจุบนั
ในรชัสมยัสุลตา่นมะห์มุดที ่2 ตามชื่อพระราชวงัรมิทะเลทีถู่กเพลงิไหม ้ในปจัจุบนัพระราชวงัโทพคาปึ
เป็นสถานทีจ่ดังานรบัรองของรฐั และเป็นสถานทีท่ีด่งึดูดนกัทอ่งเทีย่ว และเป็นทีเ่ก็บรกัษาสิ่งศกัดิส์ิทธิ ์

ของมุสลมิเชน่เสื้อคลุมและดาบของมุฮมัมดั และต ัง้อยูใ่นบรเิวณประวตัศิาสตร์ของอสิตนับูลทีไ่ดร้บัการ
สถาปนาใหเ้ป็นมรดกโลกหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนัในปี ค.ศ. 1921 พระราชวงัโทพ
คาปึก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภณัฑ์ตามรฐัประกาศของวนัที ่3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใต้การบริหารของ
กระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วแหง่ตุรกี พระราชวงั เป็นกลุ่มสิ่งก่อสรา้งทีม่ีหอ้งหอเป็นจ านวน
ร้อยแต่เปิดให้สาธารณรฐัชนชมแต่เฉพาะเพียงห้องส าคญั ๆ ที่เป็นตวัอย่างที่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ
สถาปตัยกรรมออตโตมนั นอกจากนัน้ก็ยงัมีหอ้งแสดงเครือ่งเคลือบพอร์ซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อเกราะ 



 

 

หนงัสือวิจิตรออตโตมนั หนงัสืออกัษรวิจิตรอิสลาม (Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนงั และ
เครือ่งราชสมบตั ิและเพชรพลอ 

 หลงัจากนัน้น าทา่นสู่ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมืองอสิ
ตนับูล สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1456 ภายในมีรา้น จวิเวอรี ่เครือ่งประดบั งานแฮนดเ์มด ขนม ของฝาก ของ
ตกแตง่ตา่งๆ เสื้อผา้ และอืน่ๆ อีกมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลือกซื้อของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ MIX SEAFOOD  
ทีพ่กั GOLDENWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

Day8 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – สไปซ์บาซาร์ – หอคอยกาลาตา – สุเหรา่
สีน ้าเงิน – ฮปิโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – จตุรสัทกัษิม – สนามบนิอสิตนับูล 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus 

Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเล
มาร์มารา  (Sea of Marmara)  โดยมีความยาวประมาณ 32 

กโิลเมตรความกว้าง เริม่ต ัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่ง
แคบน้ีถือวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบ
ทวีปเอเชียซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรสัยงั

เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย 
ขณะล่องเรือทา่นจะได้เพลิดเพลินกบัทศันีย์ภาพอนัสวยงามของริม

ฝั่ งช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือ
สไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหง่ประเทศตรุกีท ัง้ท ัง้ระหวา่งลอ่งเรือ  



 

 

 
น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชว ังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce 

Palace) สร้างโดยสุลต่านดบัดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 
1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนท ัง้หลงั ด้วย

ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 
เมตร ต ัง้อยู่ริมชายฝั่ งทะเลมาร์มาราบริเวณชอ่งแคบบอสฟอรสั
บนฝั่ งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาด้วยสวนสวย

ริมทะเล หอนาฬิกา น ้าพุ อุทยานดอกไม้ สระน ้า รูปปั้น รูปสลกั
ตา่งๆ วางประดบัไว้อย่างลงตวัน่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่ง

ออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ 
น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ 

(Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศต ัง้อยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา ที่น่ี
ถือเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอสิตนับูล สรา้งขึน้

ต ัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหน่ึงของมสัยดิใหม ่ภายในตลาดยงัมีสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกซื้อ 
อาท ิอาหาร, เครือ่งเทศ, ขนมหวานของตรุกี, เครือ่งเพชรพลอย, ของทีร่ะลึก, 

ผลไม้แห้ง และเครื่องประดบัต่างๆ อีกด้วย หลงัจากนั้นน าท่านถ่ายภาพ
ด้านหน้า หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมนั 

แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตวัตึกประกอบด้วย 9 ช ั้น มีรูป
ทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหน่ึงสญัลกัษณ์เมืองอิส
ตนับูล สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนั

ขา้ศกึจากทางทะเลปจัจุบนัช ัน้บนเปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วขึน้ชมทศันียภาพ
ของเมือง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่า

สุลตา่นอาห์เหม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแหง่จะตอ้งถอดรอดเทา้ ถอด
หมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพดา้นในได ้หา้มส่งเสียงดงัและกรุณาท า



 

 

กริยิาใหส้ ารวม สุเหรา่น้ีสรา้งในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีกอ่นสุลตา่นอาห์เหม็ด
สิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู้น าศาสนาขึ้นไป
ตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนตต์ามเวลาในสุเหรา่ ชือ่สุเหรา่สีน ้าเงนิภายในประดบั
ดว้ยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ตา่งๆ เช่น กุหลาบ ทวิลิป คาร์เนช ั่น เป็นตน้ ตกแตง่
อย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี
หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะมี
สิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท ั่วไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักอง
คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) หมายเหตุ : โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้
ชมสุเหรา่และจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เท้า เสื้อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียมผ้า
ส าหรบัคลุมศรีษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมร่ดัรูป 
 จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสรา้งจากสมยักรีกซึ่งใช้

เป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปจัจุบนั
ถูกน าไปใช้ในภาษาฝร ั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 
Hippodrome) น่าเสียดายทีเ่หลือแตซ่ากปรกัหกัพงัของฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนดโินเบิลในอดีต 
หรือ อสิตนับูลในปจัจุบนั แมจ้ะ 

 



 

 

 ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แตป่จัจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ 
คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ีใครทราบ แตบู่รณะเมื่อ
ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คือ เสางู ทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั 
จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาต ัง้ทีน่ี่เมื่อ ศตวรรษที ่4 ปจัจุบนัเหลือเพียงครึ่งตน้ และเสา
ต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์ (Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาล
ประมาณ 390 ปี มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย
แหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของ
เสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะ
เหมือนพีรามดิ และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบ
ลิสก์ จากนั้นน าท่านถ่ายภาพด้านหน้า วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย 

(Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์
คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลม

แบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิก้อน ภายในตดิกระจกสี เมื่อเตริ์ก
เข้าครอบครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์น้ีให้เป็นสุเหร่าในปี 
ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระ
เยซูคริสต์และสาวก ภายหลงัทางการได้ตกลงให้วิหารฮา
เกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑ์ทีว่นัน้ีคงบรรยากาศของความ
เก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 
4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ด ก่อสรา้งดว้ยการ

ใช้ผนงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสู่พ้ืนแทนการใช้เสา
ค า้ยนัท ั่วไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ทีถื่อว่าล ้าหน้ามากใน

ยุคนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัที่ท าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย 
ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จตุรสัทกัซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลาง
ของเมืองอิสตนับูล มีร้านค้ามากมาย ต ัง้แต่ของที่ระลึก, ร้านอาหารพ้ืนเมือง และยงัมีแทรมป์โบราณ 
(Tram) เรียกไดว้า่ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมืองอสิตนับูล 

 
ค ่า อสิระอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

Day9 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

 

01.55 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบินที ่
TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เดก็/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

04 – 12 มถุินายน 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

11 – 19 มถุินายน 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

18 – 26 มถุินายน 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

25 มถุินายน – 03 กรกฎาคม 2565 37,990 37,990 15,990 9,000 

02 – 10 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

09 – 17 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

16 – 24 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

23 – 31 กรกฎาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

30 กรกฎาคม – 07 สงิหาคม 2565 38,990 38,990 16,990 9,000 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อตัราน้ี ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,800 บาท/ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่
เหลือ 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีู้เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจ้าหน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


