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26 ธ.ค.62 (วนัที1่) สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุววรณภูมเิคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

23.25 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตันบูลโดยเทีย่วบนิที ่TK69 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

27 ธ.ค.62 (วนัที2่) สนามบนิอสิตนับูล • พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ • ฮายาโซฟีอา • เมอืงบูรซ์า • สุเหรา่สเีขยีว 

• หลุมฝงัศพสเีขยีว • ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์า  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล สนามบนิแหง่ใหมข่องประเทศตุรก ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่ (เวลาทอ้งถิน่ทีตุ่รกชีา้กว่าประเทศไทย 

4 ช ัว่โมง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

ออกเดนิสู ่ เมอืงอสิตนับูล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

มากที่สุดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณ

ช่องแคบบอสฟอรัส  ซึ่งท า ให อ้ิส

ตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพยีงเมอืงเดยีว

ในโลก ที่ตั ้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

ชม พระราชว ังโดลมาบาห์เ ช่  

(DOLMABAHCE PALACE) ซึ่ ง

สรา้งเสร็จในสมัยของสลุต่านอับดุลเม

จิตซึ่งทรงคล่ังไคลความเป็นยุโรป

อย่างที่สุดทรงมีพระประสงค์จะให ้

พระราชวังแห่งน้ีเป็นทีป่ระทับแห่งใหม่

แทนพระราชวังทอปกาปิการอสรา้งพระราชวังโดลมาบาห์เช เนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปทีเ่ด่นชัด ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะทีตั่ว

พระราชวังนัน้งดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 
ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยู่ที่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีถือเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งและ
มักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกมา

นานเกอืบพันปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่กอ่สรา้งทีป่รากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสรา้ง
ใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสตเินียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์
หลัง ทีส่ามถูกสรา้งขึน้ในสถานที่เดยีวกันน้ี (โบสถส์องหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ี

เป็นศูนยก์ลางของนกิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลาเกอืบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากทีจ่ักรวรรดอิอต
โตมันพชิติจักรวรรดไิบแซนไทน์ สลุต่านเมหเ์หม็ดที ่2 จงึดัดแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสเุหร่า เชน่ยา้ยระฆงั 
แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสรา้งสัญลักษณ์ทางอสิลาม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่ เมอืงบูรซ์า (BURSA) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศตุรก ีห่างจากชายฝ่ังทะเลมารม์ะราไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้21 กม. เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมาก

เป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีประชากร 1,704,441 คน และเขตเทศบาลมหานครมีประชากร 1,948,744 

คน เจรญิรุ่งเรอืงมากในสมัยจักรวรรดโิรมันและจักรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดอิอตโต

มันระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถงึ 1365 

จากนัน้   ชม สุเหรา่สเีขยีว (GREEN MOSQUE) เหตุทีไ่ดช้ือ่ว่า “สเุหร่าสเีขยีว” เพราะลวดลายบนกระเบือ้งเซรา

มกิทีต่กแต่งดา้นในตัวอาคารเป็นสเีขยีว สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นศาสนสถานเกา่แก่ทีร่ักษาสภาพไวไ้ดเ้ป็นอย่าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ดี เรารูส้กึไดถ้ึงความขลังและพลังศรัทธาอันเป่ียมลน้ของชาวบา้นและคนจากเมืองอื่นๆ ที่เขา้มาท า

พธิกีรรม ณ สถานทีศั่กดิส์ทิธิแ์ห่งน้ี  

   ชม หลุมฝงัศพสเีขยีว (GREEN TOMB) เป็นสสุานของสลุต่านออตโตมัน สลุต่านคนทีห่า้ ถูกสรา้งขึน้

โดยบุตรชายของเมหเ์ม็ตและผูส้บืทอด Murad II หลังจากการตายของจักรพรรดใินปี 1421 ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ว่า Hacı Ivaz Pasha  

 

น าท่านเดนิทางสู ่  บา้นผา้ไหมเมอืงบูรซ์า (BURSA SILK HOUSE) โดยที่แห่งน้ีคา้ขายผลิตภัณฑ์จากผา้ไหม 

โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพืน้เมืองมีใหท้่านไดเ้ลือกหลากหลายแบบ และดว้ยสสีันของผา้ไหมที่

สดใสนี่เองทีท่ าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีกลายเป็นทีส่วยงามทีส่ดุ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั HOTEL TIARA THERMAL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานดาวตุรก ีทีเ่มอืงบูซาร ์
 

28 ธ.ค.62 (วนัที3่) เมอืงชานคัคาเล • ถา่ยรูปกบัมา้โทรจนั • เมอืงทรอย • เมอืงไอวาลคิ 

 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงชานกักาเล (CANAKKALE)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง เป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญของตุรก ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่หรอื เฮลลสปอนต์
มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบ
ดารด์าแนลส ์ใกลกั้บ แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจียนชา

นักกาเล อยู่ห่างจากกรุงอสิตันบูล เมอืงหลวงของตุรกดีว้ยการเดนิทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชั่วโมง เคย
เป็นที่ตัง้ของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบัน มีซากของก าแพงเมืองที่เป็นหนิหนา
ปรากฏอยู่ จงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืงทรอย (TROJAN HORSE) เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท าจาก

ไม ้จากมหากาพยอ์เีลียดเรือ่งสงครามเมอืงทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึน้จากอุบายของโอดสิเซยีส ในการบุกเขา้

เมอืงทรอย ทีม่ป้ีอมปราการแข็งแรง หลังจากทีร่บยดืเยือ้มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไม ้

น้ีขึน้มา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสรง้ท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาว

ทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสรา้งขึน้มาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จงึ

ลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลองชัยชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยู่ในมา้ไม ้ ก็ไต่ลงมาเผาเมอืงและ

ปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

จากน ัน้ ชม เมอืงโบราณ ทรอย (TROY) ตามต านานกรกีโบราณในมหากาพยเ์รือ่ง ‘อเิลยีต’ (Iliad) ของกวนีาม

ว่า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดม้ีการบันทกึเรื่องราวเกีย่วกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว่้า ‘กรุงทรอย มีที่ตัง้อยู่
ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ีสามารถ
ควบคุมเสน้ทางการตดิต่อทัง้ทางบกและทางน ้าระหว่างทวีปเอเชยีและทวีปยุโรปได’้ ตามบันทกึที่ว่าน้ีนั้น

แรกเริม่เดมิทเีหล่านักปราชญแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายต่างก็เชือ่ว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมอืงในต านาน หาไดม้ี
อยู่จรงิบนโลกใบนี้ไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีทีแ่ลว้ มผูีค้น้พบซากของเมอืงโบราณแห่งหนึง่ ซึง่เชือ่กันว่าน่ี
คอืซากของ ‘กรุงทรอย’ 

จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืง ไอวาลคิ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GRAND TEMIZEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานดาวตุรก ีทีเ่มอืงไอวาลคิ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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29 ธ.ค.62 (วนัที4่) คุชาดาส ึ • เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  • บา้นพระแมม่าร ี• โรงงานผลติเสือ้หนงั • ปามมุค

คาเล                                                                                                (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
ช ม เ มื อ ง โ บ ร า ณ เ อ ฟ

ฟิซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณที่ไดม้ีการ
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก 
เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยุคโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ 
สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส 
รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 
2,500 ปี เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไอโอเนียน 

(Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรอืงขึน้มา
ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผังเมือง
เอฟฟิซุสนั้นไดช้ื่อว่าเป็นเลิศทางดา้นยุทธ

ศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตัวเมืองตัง้อยู่ตดิ
กับทะเลอีเจี้ยน เรือสนิคา้สามารถเทียบท่าได ้
ใกลป้ระตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิซุสนั้น

ตัง้อยู่ในหุบเขาที่ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน 
(Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบุกโจมตไีดย้ากมาก 

จากนัน้ น าท่านชม บา้นพระแม่มาร ี(HOUSE OF VERGIN MARY) เชือ่กันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารมีา

อาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ีค่รสิต ์ศาสนกิชนจะตอ้งหา
โอกาสขึน้ไปนมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ชมโรงงานผลติเสือ้หนงั ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทันสมัย มนี ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใสส่บายขึน้ ราคาถูกกว่าในยุโรปหรอืสหรัฐอเมรกิารครึง่
ต่อครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลกจากนัน้ ชมิ และชอปป้ิง ที ่รา้นขนมเตอรก์ชิ ดไีลท์ 

ขนมหวานสัญชาตตุิรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกันว่า โลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋า ทีป่ระกอบขึน้
จากแป้งและน ้าตาล มักจะมอัีลมอนด ์ถั่วพสิตาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมยี ผสมเขา้ไปดว้ย 

จากนัน้      น าท่านเดนิสู ่ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั TRIPOLIS THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง PAMUKKALA มาตรฐานดาว

ตุรก ี
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30 ธ.ค.62 (วนัที5่) ปราสาทปุ้ยฝ้าย • เมอืงโบราณเฮราโพลสิ • คอนยา • พพิธิภณัฑเ์มฟลานา         

 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) มลัีกษณะเป็นระเบยีงน ้าพุเกลอืรอ้นซึง่เกดิขึน้จากการเกดิ

แผ่นดนิไหวของโลกในอดตี มคีวามยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สงู 160 เมตร ความงดงามสดุวจิติรของ
สถานทีแ่ห่งน้ีเกดิขึน้จากบ่อนา้รอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนตหรอืหนิปูนซึง่เมือ่น ้าพรุอ้นระเหย
ขึน้มาเป็นเวลาเนิน่นานไอนา้ก็จะค่อยๆกอ่ใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อจนเกดิเป็นผนังสี

ขาวขึน้น่ันเองดว้ยความเชือ่ว่าปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณในการรักษาบ าบัด

การอาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดีตชนเผ่ากรกี-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บนบ่อนา้พรุอ้นแห่งน้ีและขนาน
นามเมอืงนัน้ว่าฮเีอราโพลสิอันหมายถงึเมอืงศักดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบัดโรคมา
นานกว่าพันปี 

จากนัน้ น าท่านสู่ เฮราโพลสิ(HIERAPOLIS) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิ์ส ิทธิ์สรา้งขึ้นก่อน

ครสิตกาลมอีายุประมาณ2,200 ปี จุดเด่นสาคัญของทีแ่ห่งน้ีคือมโีรงละครขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 

12,000 คน อดตีงานเทศกาลหรอืการแขง่ขันต่างๆก็จะจัดทีโ่รงละครแห่งน้ีและรอบๆจะประกอบไปดว้ยโรง

อาบนนา้โบราณสระนา้โบราณประตูเมอืงฯลฯ 

 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคอนยา่ (KONYA)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง เมอืงน้ีเป็นเมอืงส าคัญทางศาสนา
อสิลามเป็นเมอืงตน้ก าเนดิศาสนาอสิลาม  เชญิท่านมาในดนิแดนแห่งน้ีพธิทีีแ่ตกต่างออกไปจากอสิลาม
ทั่วไปคอืพธิ ีSema Dance เป็นการเตน้ร าแบบใสช่ดุเหมอืนกระโปรงหมุนเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ 

น าท่านชม   พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM) หรือส านักลมวน ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลา

น่า เจลาเลดดนิ ซึง่เชือ่กันว่าชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม  พพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟานา เจ

ลาเลดดนิภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบ

มุสลมิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั OZKAYMAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานดาวตุรก ีทีเ่มอืงคอนยา่ 
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31 ธ.ค.62 (วนัที6่)   สถานคีาราวาน • คปัปาโดเกยี • นครใตด้นิคาดคั • ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม 

   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติ

ไตต ์ แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพืน้ทีพ่เิศษเกดิจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟเออซเิยส และภูเขาไฟ ฮาซานเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้(ปัจจุบันภูเขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้)ท าให ้

ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่

ขึน้มา  จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไป

เรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย

(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง จนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ทีใ่น

ปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่

แรกของตุรก ี

 
 

ระหว่างทาง  แวะถ่ายรูป สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI) มักจะเป็นสิง่ก่อสรา้งที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชยี ที่

ก่อสรา้งเป็นทีพ่ักเล็กขา้งทางที่นักเดนิทางสามารถใชส้ าหรับการพักผ่อน ใหห้ายเหน่ือยจากการเดนิทาง 

สถานีคาราวานตัง้อยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อสื่อสาร และการเดินทางของผูค้นใน

เครอืขา่ยของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นทีรู่จ้ักในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกว่า "โรงเตี๊ยม" 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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จากน ัน้ นครใตด้นิคาดคั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่า
ชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทัง้จากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพือ่หวังผลประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมัน

จากทางตะวันตกดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้
ดว้ยเมืองใตด้ินแห่งน้ีมีครบเครื่องทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศ

ในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศา
เซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าใหอ้ากาศ
ถ่ายเท 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
CODE : BIT06 

 

จากน ัน้ ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM) เป็นสถานทีท่ีม่คีวามงดงามและเต็ม
ไปดว้ยคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ ไดร้ับขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี1984 สรา้ง
โดยชาวครสิตท์ีห่ลบหนีการเขน่ฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถไ์วม้ากกว่า 30 แห่ง 

จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านักสงฆเ์มือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายใน
ถ ้าทีถู่กวาดไวตั้ง้แต่ศตวรรษที ่9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

มาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนัแทน** 

 

01 ม.ค.63 (วนัที7่)  หุบเขานกพริาบ • ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่• โรงงานผลติพรมทอมอื • ชมหุบ

เขาแบบพาโนรามคิ • โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง                (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 
05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปสมัผสับรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการขึน้บอลลูน โดยทา่นจะ

เห็นววิท ัว่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะน ัง่บอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่บอลลูนไมไ่ดร้วมอยู่
ในรายการ คา่บรกิารทา่นละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีที
ในวนัทีจ่ะเดนิทาง 

 

 หรอื ใหท้า่นไดเ้ลอืกบรกิารน ัง่รถจิฟ๊ JEEP SAFARI ชมววิบอลลูน โดยราคาประมาณ 100-120 

USD โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัทีจ่ะเดนิทาง 

หลงัจากทีท่่านไดน้ ัง่บอลลูนแลว้ท่านจะไดร้บัใบรบัรอง 
Flight Certificate ที่ม ีชื่อของท่านว่าได้พิชติบอลลูนที่ว ิวสวยติด
อนัดบัโลก และดืม่ด า่ฉลองกบัแชมเปญดว้ยบรรยากาศสุดแสนโรแมน
ตกิ คุม้ค่ากบัการมาเยอืนเมอืงคปัปาโดเกยี ในยามเชา้บรรยากาศ
เหมอืนกบัอยูใ่นดนิแดนเทพนยิาย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 

 
CODE : BIT06 

 

 
จากนัน้ หุบเขานกพริาบ Pigeon Valley ไดช้ือ่น้ีมาจากบา้นนกพริาบทีส่ลักเขา้ไปในหนิ นกชนดิน้ีท าหนา้ทีเ่ป็น

ผูส้ง่สารทีส่ าคัญส าหรับผูท้ี่เคยอาศัยอยู่ในแถบน้ี และยังเป็นสัตวเ์ลีย้งอกีดว้ย ผูม้าเยอืนบางคนเลือกที่จะ

ส ารวจภูมปิระเทศแปลกประหลาดน้ี เรยีนรูเ้กีย่วกับผูค้นที่เคยอาศัยอยู่ในบา้นถ ้าทีแ่กะเขา้ไปในหนิเหล่าน้ี 

ทีน่ี่แตกต่างจากชมุชนถ ้าสว่นใหญ่ในแคปพาโดเชยีตรงทีหุ่บเขา Pigeon Valley ไม่มโีบสถ ์
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังอาหาร ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย 

จากนัน้ ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื หัตถกรรมของชาวตุรกทีีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งทีผ่ลติ แต่ละทอ้งถิน่จะมี

สนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว์ มีชือ่เสยีงมากที่สุดตอ้งเป็นของ

เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบที่ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรม

ทั่วไป ทีน่ยิมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ทัง้ขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือ่ผูกปมแลว้จะตัด

เสน้ใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" 

(Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาล ีชนดิทีม่ชี ือ่เสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเค 

ชมหุบเขาแบบพาโนรามคิ มีทัง้ ปราสาทอุชซิาร ์ (Uchisar Castle) ไดร้ับการตัง้ชือ่ตามกอ้นหนิ

ใหญ่ในบรเิวณศูนย์กลางของเมือง ซึง่ไดเ้คยถูกใชเ้ป็นปราสาทหนิพิเศษกอ้นน้ีเป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ 

ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของคัปปาโดเกยีอันสวยงามไดบ้นน้ี ต่อดว้ยชม Pasabagi Valley หรอื 

Monk Valley สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุส าหรับการชมปล่องไฟสามเศยีรทีถู่กโอบลอ้มไปดว้ยหนิธรรมชาต ิจุดชม

ววิ Devrent valley เป็นววิทีด่ทีีส่ดุของคัปปาโดเกยีซึง่สามารถมองเห็น ปล่องไฟ นางฟ้าชนดิต่าง ๆ ได ้

เชน่ รูปเห็ด และสัตวต่์าง ๆ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้ น าท่านชมการแสดงพืน้เมอืง “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง 

เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดนิแดนแถบอียปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตร์เชือ่กันว่า ชน

เผ่ายปิซเีร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาว

ยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็น

ระบ าหนา้ทอ้งตุรกใีนปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***ทา่นจะไดร้บัประทานเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ไมอ่ ัน้*** ไวน ์เหลา้ เบยีร ์น า้อดัลม น า้ผลไม ้

ทีพ่กั AVRASYA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานตุรก ี
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02 ม.ค.63 (วนัที8่)  ถา่ยรูปทะเลสาบน า้เค็ม • เมอืงองัการา • สุสานอตาเตริก์ • อสิตลับูล   

  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปสมัผสับรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการขึน้บอลลูน โดยทา่นจะ

เห็นววิท ัว่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะน ัง่บอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่บอลลูนไมไ่ดร้วมอยู่
ในรายการ คา่บรกิารทา่นละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีที
ในวนัทีจ่ะเดนิทาง 

 

 หรอื ใหท้า่นไดเ้ลอืกบรกิารน ัง่รถจิฟ๊ JEEP SAFARI ชมววิบอลลูน โดยราคาประมาณ 100-120 

USD โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัทีจ่ะเดนิทาง 

หลงัจากทีท่่านไดน้ ัง่บอลลูนแลว้ท่านจะไดร้บัใบรบัรอง Flight Certificate ทีม่ชี ือ่
ของทา่นวา่ไดพ้ชิติบอลลูนทีว่วิสวยตดิอนัดบัโลก และดืม่ด า่ฉลองกบัแชมเปญดว้ยบรรยากาศสุด
แสนโรแมนตกิ คุม้ค่ากบัการมาเยอืนเมอืงคปัปาโดเกยี ในยามเชา้บรรยากาศเหมอืนกบัอยู่ใน
ดนิแดนเทพนยิาย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 

 
 
จากน ัน้ ออกเดนิทางสู่กรุงองัการา (ANKARA) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง หรือที่มีชือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว่์า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอสิ

ตันบูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่
ห่างจากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุงอังการาเป็น
ทีตั่ง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรก ี



 
 
 
 
 
 

 
CODE : BIT06 

 

ระหวา่งทางแวะ ทะเลสาบน า้เค็ม (LAKE TUZTUZGOLU) ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของตุรก ี เมือ่หนา้รอ้น

มาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแต่เพยีงเกลอืกองเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุลูก

หูลูกตา และยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าหนัง Star War อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

น าทา่น เดนิทางสู่ สุสานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของMUSTAFA 

KEMAL ATATURK ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิระภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้อ่ตัง้สาธารณรัฐ

ตุรก ีและประธานาธบิดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธบิดีคนที ่2 ของตุรกดีว้ยอนุสรณ์

สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกทีีพ่มิพร์ะหว่างปี 

1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIR ดว้ยสสุานอตาเตริก์  (Anitkabir  หรอื Memorial 

Tomb หรอื Atatürk Mausoleum)    

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูม่หานครอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั RAMADA ENCORE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ตามมาตรฐานตุรก ีกรุงอสิตนับูล 
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03 ม.ค.63 (วนัที9่)  บลูมอสก ์• ฮปิโปโดรม • อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบราตนั • ชมพระราชวงัทอปกาปึ • แก

รนดบ์าซาร ์                                                                                                                      (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล “บลูมอสก”์ (Blue Mosque) สุเหร่าสนี า้เงนิ สถานที่ที่ไม่

ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตันบูล มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าสเุหร่าสลุต่านอาหเ์มตที ่1 (Sultan 
ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มแีรงบันดาลใจมาจากการสรา้งทีต่อ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ีขนาดใหญ่กว่า
วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ ซึง่ วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของสิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ีประดับดว้ยกระเบือ้งอัซนิค บนก าแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไม ้

ต่างๆเชน่กหุลาบ ทวิลปิคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชันความงามกันคนละฝ่ัง 
ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมีหอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ 
แต่มัสยดิแห่งน้ีม ีหอมนิาเร็ตทัง้ 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลับดว้ยกระจกสอัีนน่าวจิติร มพีืน้ที่

ใหล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักส าหรับ
ขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบันเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชั่วโมง  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากน ั้น   ชม  จ ัตุ ร ัสสุลต่าน อาห์เห ม็ด  (SULTANAHMED 

COMPLEX) หรือที่มีชือ่เรียกมาแต่โบราณว่า ฮปิ

โปโดรม (HIPPODROME) ซึง่ย่านแห่งน้ีแต่เดมิ

เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และ

ใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับแข่งกีฬาขับรถมา้ แต่ใน

ปัจจุบันเหลือเพยีงร่องรอยจากอดีตที่มแีค่ลานและ

เสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ เสาโอเบลิสก์แห่ ง

กษัตรยิ์เธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็น

เสาทรงสีเ่หลี่ยมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวยาวขึน้

ไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกัน

ทั่วไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไป

มาไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สดุทีม่เีหลืออยู่ในอสิตันบูล และเสาตน้ที่ 3 มีชือ่ว่า เสา

คอนสแตนติน (Column of Constantine) สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วง

สงครามครูเสดไดถู้กศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 
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ชม อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั(BASILICA CISTERN) เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในนคร

อสิตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 

เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงคม์เีสากรีกตน้สงูใหญ่ตัง้แต่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ 

ใชเ้ก็บน ้าเอาไวอุ้ปโภคบรโิภคภายในวัง โดยล าเลยีงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีง

ทีท่่องเทีย่วอย่าเดยีวเท่านัน้ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น ชมพระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมหเ์ม็ตผูพ้ชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ

เคยเป็นสถานที่ฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสลุต่านชาวตุรก ีซึง่คัดเลือกเด็ก ๆ  ครสิเตียน(พวกนอกศาสนา)

มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม ต่อมาเมื่อขนุทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโต

ที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตัดสนิใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ้ ึง่ยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏริูป

ระบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบนัพระราชวงั

ทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ช้เก็บมหาสมบตัอินัล า้ค่าอาท ิเช่น เพชร 96 

กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรงของ

สุลตา่นฯลฯ  
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หลังจากนัน้ ใหท้่ านไดเ้ดินซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เ ป็น                                       

ตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกนิเน้ือทีก่ว่า 2 แสนตาราง       

เมตรประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิอสิตันบูล 

20.55 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่TK64 

04 ม.ค.63 (วนัที1่0) สนามบนิสุวรรณภูม ิ

10.05 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

....................................................................................................................... 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี10 วนั 7 คนื เดนิทางโดยสายการบนิเตอกชิแอรไ์ลน ์(TK) 

เริม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

26 ธ.ค. 62 04 ม.ค. 63 TK69/TK64 45,900 45,500 44,900 8,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 35 ทา่นตอ่กรุป๊** 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Tukish Airlines(TK) ไม่

สามารถสะสมไมลไ์ด ้
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 

7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต ,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั
หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 100 USD/ทา่น 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละไมเ่กนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
20 วนักอ่นการเดนิทาง 
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2.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
5.กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัร ์เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์
บนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ
ทุกกรณี 

 
โรงแรมทีพ่กั 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว 

Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนี ัน้ อาจจะมีความแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และใน
โปรแกรมทีร่ะบุชือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงาน
การทอ่งเทีย่วของประเทศตุรกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ
หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ
จากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
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➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทาง
บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

  


