
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา     

เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย    
Alp Hotel Cave 

หรือเทียบเท่า  

3 
ชมบอลลูนหลากส ี– เมืองใต้ดิน – จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิ

ซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Dance    
Alp Hotel Cave 

หรือเทียบเท่า  

4 
โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ท่ีพักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา   

– เมืองปามุคคาเล    
Lycus River Thermal Hotel  

หรือเทียบเท่า  

5 

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่อง

หนัง – เมืองเอฟฟ�ซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระ

แม่มารี – เตอรก์ิช ดีไลท์ 
   

Marti Beach Hotel 

หรือเทียบเท่า  

6 เมืองอิซเมียร์ – จัตุรัสโคนัค – หอนา�ิกาอิซเมียร์ – คาเมอร์ราตีบาซาร์ –    Koza Hotel 



 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.00  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 7 เคาน์เตอร ์M สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้าย

ต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.30 นำท่านออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK069 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืององัการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลอื – เมืองคัปปาโดเกีย 

 

06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากน้ันนำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 

ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียว เมืองอังการา (Angara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่เป�นอันดับสองใน

ประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป�นท่ีต้ังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

 นำท่ าน เดิน ทางสู่  สุ ส าน มุส ตาฟ า  เคม าล  อตา เติ ร์ก  (Ataturk 

Mausoleum) เป�นอนุสรณ์สถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก 

ซึ่งเป�นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ผู้ก่อต้ังสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสทาฟา อิสเมท อี

เนอนือ ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี สุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวตุรกี สร้างข้ึนระหว่างป� ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสำคัญกับประเทศ

ตุรกีเป�นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ข้ึนระหว่างป� 

เมืองบูร์ซา หรือเทียบเท่า  

7 
สะพานเอร์กันดิ – หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค – เมอืงอิสตันบูล – พระราชวังโทพ

คาป� – แกรนด์บาซาร์     

Park Inn by Radisson 

Hotel 

หรือเทียบเท่า  

8 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสี

น้ำเงิน – เซนต์โซเฟ�ย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมชองฝาก – หอคอยกาลาตา – 

จตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล 
    

9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ      



 

 

1966 – 1987 และ ป� 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งน้ีบนธนบัตรลีร่าด้วย 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เป�นทะเลสาบน้ำเค็มท่ีใหญ่เป�นอันดับ 2 ของตุรกี ซึ่งเป�นทะเลสาบน้ำเค็มท่ีมี

เปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเท่ียวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้ำทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือท่ีตกผลึกเป�นแผ่นหนา

หลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป�นพ้ืนสีขาวสุดสายตา และท่ีทะเลสาบเกลือแห่งน้ียังเคยเป�นสถานท่ีถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป�นบริเวณท่ีอยู่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล

เพราะเป�นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป�นพ้ืนท่ีพิเศษ

ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านป�มาแล้ว เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถม 

  

 เป�นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากน้ันกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านป� จนเกิดเป�นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวยคว่ำปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชน

พ้ืนเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย เป�นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ี

อาศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธ์ุดี” และในป�จจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณน้ี อีกท้ัง ยังมีเมืองใต้ดินท่ีซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปา

โดเกียแห่งน้ี ถือเป�นเมืองใต้ดินโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกก็ว่าได้ เพราะท่ีเมืองใต้ดินแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมือง

ใต้ดินยังแบ่งซอยเป�นห้องย่อยเฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่ง และถ้ารวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ด้วยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และ

ยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป�น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้อง

ประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป�นห้องโถงกว้าง ด้วยความอัศจรรย์ใต้พ้ืนดินแห่งน้ี เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1985 ได้ข้ึนทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกียเป�นสถานท่ีมรดกโลกอีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก ALP HOTEL CAPPADOCIA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา่ 

หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนท่ีโรงแรมถ้ำ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน เน่ืองจากโดยส่วน

ใหญ่โรงแรมสไตล์ถ้ำในเมืองน้ีไม่มีลิฟท์ให้บริการ 
  



 

 

Day3 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงาน

เครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Dance 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าข้ึนบอลลูน) ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจดุหมายของนักท่องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลก ให้ท่านได้

อิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจข้ึนบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรมเสริมพิเศษน้ีไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สำหรับท่านท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเป�นต้องออกจาก

โรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก 

ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน ท่านละ 

ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) สำหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจำเป�นต้องออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็ก

สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการน่ังรถจี๊ปอยู่ท่ี ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ

เครื่องร่อนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 
 

คำแนะนำ 

- เน่ืองด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป�นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหน่ึง 

- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบต้ังแต่ก่อนวันเดินทาง (ต้ังแต่อยู่

ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 



 

 

- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีเป�นโรคหัวใจข้ันรุนแรง, ต้ังครรภ์ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ป� เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- สำหรับท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจำเป�นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพัก 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป�นเมืองท่ีต้ังอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป�น

ท่ีต้ังถ่ินฐานของผู้คนมาต้ังแต่สมัยโรมัน และเป�นสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป�นท่ีหลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสต์

ศาสนาจะเป�นของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจำนวนมากมายท่ีต้ังอยู่ใน

บริเวณน้ี เป�นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และการผลิตเครื่องเซรามิก ล้ำค่าท่ีมี

ชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก  

 จากน้ันนำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป�นสถานท่ีท่ีผู้นับถือศาสนา

คริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ท่ีต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซน

ห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ 

บ่อน้ำ บางห้องเป�นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน และระบบ

ระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจ

ค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต้ดิน

แห่งน้ี  

 จากน้ันนำท่านสู่  จุดชมวิวพาโนรามาเกอเรเม (Panorama Viewpoints of 

Goreme) เป�นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยมมากท่ีสุดในโลก ด้วยภูมิประเทศท่ีแปลก

ตา หุบเขาท่ีสวยงาม และโครงสร้างดินท่ีทำให้รู้สึกเหมือนได้มาดวงจันทร์ ท้ังน้ียังเป�น

จุดชมวิวท่ีสามารถชมพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกพร้อมกับทัศนียภาพของภูมิ

ประเทศแปลกตาท่ีสวยงามอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษ เคบับต้นตำหรับ 

 นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป�น

หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป�นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งน้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ 

รอยขุด อันเกิดจากฝ�มือมนุษย์ไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไว้เป�นท่ีอยู่อาศัย อุชิซาร ์คือ 

บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าท่ีเป�นป้อม

ปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 



 

 

  

 จาก น้ันนำท่าน เดินทางเข้าเย่ียมชม  โรงงาน เซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงาน

เคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมี

คุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) เป�นการโชว์เต้นรำท่ีเก่าแก่อย่าง

หน่ึงของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป� ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม

สำคญัท่ีได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องน้ีไว้ให้มีมาจนถึงป�จจุบนั การโชว์ระบำหน้าท้องน้ีได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป�นศิลปะท่ีโดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป�นระบำหน้าท้องของประเทศตุรกีในป�จจุบัน 

ที่พัก ALP HOTEL CAPPADOCIA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา่ 

 

Day4 โรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าเย่ียมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการ

สาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั๋วโมง 40 นาที) ซึ่งเคยเป�นเมืองหลวงของอาณาจักร

เซลจุก เป�นชื่อของอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอำนาจรุ่งเรืองสุดขีดในดินแดนอนา

โตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวป� ค.ศ. 1087 – 1194 กินเน้ือท่ีกว่า 3,900,000 ตาราง



 

 

กิโลเมตร ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป�นสถานท่ีพักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตาม

เส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

 นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเป�นหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับตกแต่งแบบชาวมุสลิม จัด

แสดงข้าวของเครื่องใช้ของท่านเมฟลานา และยังเป�นสุสานสำหรับบิดาและบุตรของท่านเมฟลานาอีกด้วย 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมือง

เก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาป�ตยกรรมสีขาวข้ึน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก LYCUS RIVER HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 หมายเหตุ : ให้ท่านได้ผ่อนคลายแช่น้ำร้อนภายในโรงแรมท่ีพัก 

 

 

 

Day5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟ�ซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ       

– หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท ์

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป�นชั้นๆ หลาย

ชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป�นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป�นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันน้ี

ยังเป�น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป�นเมืองโรมันโบราณท่ีสร้างล้อมรอบบริเวณท่ีเป�นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน

การรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ท่ัวไปบางส่วนยังพอมองออ



 

 

กว่าเดิมเคยเป�นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟ�เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1988 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝ��งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีต

เมืองน้ีเป�นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป�นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกท่ัวโลก นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่อง

หนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป�นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับต้นๆ ของโลก ท้ังยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบ

รนด์ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟ�ซุส (Ephesus) เป�นเมืองกรีกโบราณท่ีต้ังอยู่ทางฝ��งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรกี

ป�จจุบัน จากน้ันนำท่านเข้าชม เมืองเอฟฟ�ซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาไว้เป�นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป�นท่ีอยู่ของชาวโยนก 

(Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาป�กหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟ�ซุส (Ephesus) เป�นเมืองกรีกโบราณท่ีต้ังอยู่ทางฝ��งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศ

ตุรกีป�จจุบัน เมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาไว้เป�นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป�นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาป�กหลักสร้างเมือง

ซึ่งรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมัน

เข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟ�ซุสข้ึนเป�นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วย

ซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ป�ท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป�นโรงละครกลางแจ้งท่ีสามารถผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใช้งานได้จนถึงป�จจุบัน เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยรของ

หอ้งน้ำ ห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี นำท่านถ่ายภาพเป�นท่ีระลึกกับ หอสมุดเซลซุส (Library of 

Celsus) มีความสวยงามเป�นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซล

ซุส ในป� 657 – 660 และได้ฝ�งโลงศพของบิดาท่ีทำจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 2015 นำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี 

(House of Virgin Mary) ชื่อกันว่าเป�นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ี

ต้ังอยู่บนภูเขาสูงเป�นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีคริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสข้ึนไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต 



 

 

 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถ่ินเรียกกันว่าโลคุม 

(Lokum) เป�นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ีประกอบข้ึนจากแป้งและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด์ 

วอลนัท ถ่ัวพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่

ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ำตาลไอซิ่งท่ีคลุกเคล้าประหน่ึงแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรก

ด้วยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเป�ล 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก MARTI BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 

Day6 เมืองอิซเมียร์ – จัตุรัสโคนัค – หอนา�ิกาอิซเมียร์ – คาเมอร์ราตีบาซาร์ – เมืองบูร์ซา 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ (Izmir) เป�นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศตุรกี ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอีกท้ังยังถือว่าเป�นเมืองท่ี

ค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยผู้คนรวมไปถึงถนนท่ีค่อนข้างกว้าง อาคารกระจกและศูนย์ช็อปป��งท่ีทันสมัย สถานท่ีข้ึนชื่อในเมืองอิซเมียร์ อาทิ จัตุรัสโค

นัค (Konak Square), หอนา�ิกาอิซเมียร์ (Izmir Clock Tower), มัสยิดยาริ (Yali Mosque), พิพิธภัณฑ์อิซเมียร์ อตาเติร์ก (Izmir Ataturk 

Museum, คาเมอร์ราตี (Kemeralti) และปราสาทคาดีเฟคาเล (Kadifekale) 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโคนัค (Konak Square) สร้างข้ึนในป� ค.ศ. 1901 ต้ังอยู่ในใจกลางเมืองอิซเมียร์ โดยมี หอนา�ิกาอิซเมียร์ 

(Izmir Clock Tower) สัญลักษณ์ของเมืองโดดเด่นเป�นศูนย์กลางของเมืองและเป�นจุดนัดพบสำหรับนักท่องเท่ียวและคนในท้องถ่ิน ในบริเวณ

รอบๆ ยังมีมัสยิดยาริ (Yali Mosque) เป�นมัสยิดขนาดเล็ก ท้ังน้ีบริเวณใกล้เคียงยังมีท่าเรือโคนัค (Konak Pier) ให้นักท่องเท่ียวสามารถข้ึนเรือข้าม

ฟากเพ่ือชมทิวทัศน์ของชายฝ��งและเมืองอิซเมียร์จากบนเรืออีกด้วย จากน้ันนำท่านสู่  คาเมอร์ราตีบาซาร์ (Kemeralti Bazaar) เป�นตลาดเก่าแก่

ท่ีสร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 อยู่ระหว่างป� ค.ศ. 1601 ถึง ค.ศ. 1700 เป�นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมสำหรับการช้อปป��งท้ังคนในท้องถ่ินและ

นักท่องเท่ียว มีร้านค้า ร้านอาหารมากมายท้ังงานฝ�มือ เครื่องประดับ เครื่องป��นดินเผา และเสื้อผ้า  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ซา (Bursa) ต้ังอยู่บนยอดเขาอุลูดัค (Uludag) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี โดยท่ีน่ีถูก

เรียกว่าเป�นเมืองแห่งรีสอร์ทและสกีเน่ืองจากเต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวมากมาย นอกจากน้ีบูร์ซายังเป�นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรออตโต

มานบนคาบสมุทรอนาโตเลียในอดีต จากจุดน้ี จักรวรรดิออตโตมันใช้ เป�นฐานท่ีมั่นในการวางแผนเข้าตี เมืองคอนสแตนตินโนเป�ล 

Constantinople เมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์ Byzantine’s Empire ท่ีต้ังอยู่ทางฝ��งยุโรป หลังจากท่ีพิชิตเมืองคอนสแตนตินโนเป�ลได้ จึง

เปลี่ยนชื่อเป�นเมืองอิสตันบูลในป�จจุบัน อีกท้ังบูร์ซายังเป�นเมืองท่ีได้รับการยอมรับจากชาวตุรกีและนักชิมท่ัวไปว่าเป�นเมืองแห่งกะบับท่ีเป�นอาหาร

พ้ืนเมืองท่ีอร่อยท่ีสุดในประเทศอีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก KOZA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day7 สะพานเอร์กันดิ – หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโทพคาป� – แกรนด์บาซาร ์

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ สะพานเอร์กันดิ (Irgandi Bridge) เป�นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองบูร์ซา สร้างเมื่อ

ป� ค.ศ. 1442 ในรัชสมัยของสุลต่านมูรัตท่ี 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน ยังมีลักษณะเด่นคือมี

ร้านค้าท่ีตัวอาคารสีเหลืองเด่นประกอบด้วยประตู หน้าต่างและหลังคาสีน้ำตาลตัดกัน

สบายตาเรียงรายท่ัวท้ังตัวสะพาน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและ

ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค (Cumalikizik 

Village) เป�นหมู่บ้านท่ีมีสถาป�ตยกรรมยุคแรกของจักรวรรดิออตโตมัน 

ท้ังน้ียังเป�นสถานท่ีท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองบูร์ซาเป�นอย่างมาก 



 

 

และได้รับเป�นเมืองมรดกโลกจาก องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization = UNESCO) เมื่อป� ค.ศ. 2014 เมืองแห่งน้ียังได้รับการรักษาโครงสร้างสถาป�ตยกรรม

เป�นอย่างดี ท้ังน้ีบริเวณทางเข้าหมู่บ้านยังมีร้านค้าขายของฝากท่ีระลึกมากมายอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป�นเมืองท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรย์าวนานหลายศตวรรษต้ังแต่ก่อน

คริสตกาล มีทำเลท่ีต้ังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป�นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ��ง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ��งอนาโตเลีย) สถาป�ตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป�น

เอกลักษณ์พิเศษ อีกท้ังพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล ฝ��งทวีปยุโรป ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อป� ค.ค. 1986 

 นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโทพคาป� (Topkapi Palace) เดิมเป�นท่ีประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมัน ระหว่างป� ค.ศ. 

1465 จนถึงป� ค.ศ. 1853 เดิมพระราชวังน้ีใช้ชื่อว่า พระราชวังหลวงแห่งใหม่ (Saray-I Cedid-I Amire) จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะเปลี่ยน

มาใช้ชื่อป�จจุบันในรัชสมัยสุลต่านมะห์มุดท่ี 2 ตามชื่อพระราชวังริมทะเลท่ีถูกเพลิงไหม้ ในป�จจุบันพระราชวังโทพคาป�เป�นสถานท่ีจัดงานรับรอง

ของรัฐ และเป�นสถานท่ีท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว และเป�นท่ีเก็บรักษาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของมุสลิมเช่นเสื้อคลุมและดาบของมุฮัมมัด และต้ังอยู่ในบริเวณ

ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลท่ีได้รับการสถาปนาให้เป�นมรดกโลกหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันในป� ค.ศ. 1921 พระราชวังโทพคาป�

ก็เปลี่ยนมาเป�นพิพิธภัณฑ์ตามรัฐประกาศของวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใต้การบริหารของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวแห่งตุรกี 

พระราชวัง เป�นกลุ่มสิ่งก่อสร้างท่ีมีห้องหอเป�นจำนวนร้อยแต่เป�ดให้สาธารณรัฐชนชมแต่เฉพาะเพียงห้องสำคัญ ๆ ท่ีเป�นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะสถาป�ตยกรรมออตโตมัน นอกจากน้ันก็ยังมีห้องแสดงเครื่องเคลือบพอร์ซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อเกราะ หนังสือวิจิตรออตโตมัน หนังสือ

อักษรวิจิตรอิสลาม (Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนัง และเครื่องราชสมบัติ และเพชรพลอย 

  



 

 

 หลังจากน้ันนำท่านสู่ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป�นตลาดเก่าแก่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองอิสตันบูล สร้างข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1456 ภายในมี

รา้น จิวเวอรี่ เครื่องประดับ งานแฮนด์เมด ขนม ของฝาก ของตกแต่งต่างๆ เสื้อผ้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากตาม

อัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก PARK INN BY RADISSON HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day8 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟ�ย – สไปซ์บาซาร์ – หอคอย  

กาลาตา – จตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป�นช่องแคบท่ีเชื่อม

ทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ  32 

กิโลเมตรความกว้าง เริ่มต้ังแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ีถือว่าเป�นจุดบรรจบกันของ

สุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยัง

เป�นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญย่ิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้

เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริมฝ��งช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป�นพระราชวังโดลมาบาห์เช

หรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีท้ังท้ังระหว่างล่องเรือ  

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดับดุล เม

ซิด (Abdul Macit) ในป� ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในป� ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนท้ังหลัง ด้วยศิลปะแบบ

ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยู่ริมชายฝ��งทะเลมาร์มาราบริเวณช่อง

แคบบอสฟอรัสบนฝ��งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอนา�ิกา 

น้ำพุ อุทยานดอกไม้ สระน้ำ รูปป��น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัวน่าชื่นชมในรสนิยม

ของสุลต่านแห่งออตโตมันเป�นอย่างย่ิง 

จากน้ันนำท่านถ่ายภาพเป�นท่ีระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่ง

ใช้เป�นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคำว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ป�จจุบัน

ถูกนำไปใช้ ในภาษาฝรั่ ง เศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโค ว์ (Central Moscow 

Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในป�จจุบัน แม้จะย่ิงใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างข้ึนระหว่างป� ค.ศ. 203 – 330 แต่ป�จจบุันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine 

VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษท่ี 10 เสาต้นท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเชื่อว่าสร้างก่อนคริสตกาลมา 479 ป� เป�นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน 

จากเมืองเดลฟ� (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาต้ังท่ีน่ีเมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ป�จจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์ 



 

 

 

 (Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ป� มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม 

หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป�นเสาสงู สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียว

แหลมข้ึนสู่ยอดด้านบนเป�นแท่งสี่เหลีย่มสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป�นลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก 

หรือ ทองแดง เป�นต้น เสาโอเบลิสก์  

 นำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่า

ทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดำ เป�นการเคารพสถานท่ี สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและกรุณาทำกิริยาให้

สำรวม สุเหร่าน้ีสร้างในป� ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในป� ค.ศ. 1616 (1 ป�ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียก

สวด อยู่ 6 หอ เป�นหอคอยสูงให้ผู้นำศาสนาข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือให้ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินภายใน

ประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป�นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป�นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้

สุลต่านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป�นท่ีฝ�งศพของกษัตริย์และพระ

ราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสร้างท่ีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ัวไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะ 

คุลีเรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่าและจำเป�นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่าง และ MIX SEAFOOD  



 

 

 นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า วิหารเซนต์โซเฟ�ย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟ�ย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

เป�นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป�นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป�นหินก้อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้า

ครอบครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์น้ีให้เป�นสุเหร่าในป� ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงท่ีปูด้วยโมเสกเป�นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการ

ได้ตกล งให้ วิห ารฮ าเกี ย  โซ เฟ� ย  เป� น

พิพิธภัณฑ์ท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความ

เก่าขลังอยู่เต็มเป��ยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่

ท่ีสุดเป�นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนท่ีโล่ง

ภายในใหญ่ท่ีสุด ก่อสร้างด้วยการใช้ผนัง

เป�นตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสู่พ้ืนแทน

การใช้เสาค้ำยันท่ัวไป นับเป�นเทคนิคการ

ก่อสร้าง ท่ีถือว่าล้ำหน้ามากในยุคน้ัน (ถือ

เป�นหน่ึงในเหตุผลสำคัญท่ีทำให้วิหารฮา

เกียโซเฟ�ย ได้รับการยกย่องให้เป�น 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

 

 



 

 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป�นตลาดเครื่องเทศต้ังอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา 

ท่ีน่ีถือเป�นตลาดในร่มและเป�นตลาดท่ีใหญ่เป�นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างข้ึนต้ังแต่ช่วงป� ค.ศ. 1660 โดยเป�นส่วนหน่ึงของมัสยิดใหม่ ภายใน

ตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชร

พลอย, ของท่ีระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย หลังจากน้ันนำท่าน

ถ่ายภาพด้านหน้า หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบ

สถาป�ตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย 9 ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคา

เป�นทรงกรวย อีกหน่ึงสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สร้างข้ึนในป� ค.ศ.1348 เพ่ือไว้เป�น

หอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทางทะเลป�จจุบันชั้นบนเป�ดให้นักท่องเท่ียวข้ึนชม

ทัศนียภาพของเมือง  

หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ี

เรียกได้ว่าเป�นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ต้ังแต่ของท่ีระลึก, 

ร้านอาหารพ้ืนเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าท่ีแห่งน้ีเป�นจุดนัดพบยอด

นิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 

Day9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

01.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

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

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

 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อัตราน้ี ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท/ท่าน 
 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 



 

 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


