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วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภมู ิ

19.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุววรณภมูเิคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

22.50 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตนับูลโดยเทีย่วบนิที ่TK65 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอสิตนับลู • พระราชวงัทอปกาปึ • อโุมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั • จตัุรสัสลุตา่น 

อาหเ์หม็ด • สไปซม์าเก็ต • เมอืงชานกักาเล         (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู สนมบนิแหง่ใหม ่ณ ประเทศตุรก ี

 เมอืงอสิตนับลูเป็นเมอืงที่มปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าให ้

อสิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 ชมพระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อนัเป็นพระราชวงัที่ประทับของสลุต่านมานานกวา่ 3 

ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมหเ์ม็ตผูพ้ชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดตีพระราชวงัทอปกาปึ

เคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรับใชข้องสลุตา่นชาวตุรก ีซึง่คดัเลอืกเด็ก ๆ ครสิเตยีน (พวกนอกศาสนา) 

มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม ตอ่มาเมือ่ขนุทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโต

ในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวัตริัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในที่สุดสุลต่าน 

'มาห์มุทที่ 3' ก็ตัดสนิใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ้ ึง่ยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏริูประบบการ

จัดการทหารในประเทศเสยีใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ้ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกาปึก

ลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิ ีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้ค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิ

ทองประดบัมรกต เคร ือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเคร ือ่งทรงของสุลต่าน

ฯลฯ พระราชวังทอปคาปีเป็นที่ส าหรับแสดงทรัพยส์มบัตอิันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื พระราชวงัชัน้นอก, พระราชวังชัน้ใน และฮาเร็ม ในอดตีภายในพระราชวงัน้ีจะมี

ขา้ราชบรพิารท างานกันอยู่ประมาณ 5 พันคน จงึมสีภาพคลา้ยตวัเมอืงทีซ่บัซอ้นอยู่ในตวัเมอืงอกีชัน้หนึ่ง 

ตวัพระราชวงันัน้ไดร้ับการตกแตง่อย่างวจิติรในยุคทีจ่ักรวรรดอิอตโตมานรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ  
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ชม อโุมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (BASILICA CISTERN) อโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครอสิ

ตนับูลสามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร 

ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงคม์เีสากรีกตน้สูงใหญ่ตัง้แต่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ ใช ้

เก็บน ้าเอาไวอ้ปุโภคบรโิภคภายในวัง โดยล าเลยีงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีง

ทีท่่องเทีย่วอย่าเดยีวเท่านัน้ 

จากน ัน้ ชม จตัุรสัสุลตา่น อาหเ์หม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกมาแตโ่บราณวา่ ฮปิโป

โดรม (Hippodrome) ซึง่ย่านแห่งน้ีแต่เดมิเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็น

ลานกวา้งส าหรับแขง่กฬีาขับรถมา้ แต่ในปัจจุบันเหลอืเพียงร่องรอยจากอดตีทีม่ีแคล่านและเสาโบราณ

อกี 3 ตน้ คอื เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐาน

กวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze 

Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ี่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไปมาไดร้ับการยอมรับว่า

เป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอสิตันบูล และเสาตน้ที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน 

(Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดมิเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในชว่งสงครามครูเสดได ้

ถูกศตัรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปูนเท่านัน้ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต เป็นตลาดทีม่อีายุเกา่แก่ยาวนาน ถงึ 350 กวา่ปีสนิคา้ทีข่ายอันดบัหนึง่ ไดแ้ก่

เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ ์โดยแทบทุกรา้นจะมีกระบะไมว้างเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เครื่องเทศกลิน่ตา่งๆ เช่นเครื่องเทศส าหรับหมักเน้ือ ตม้น ้าซปุ หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซเีนมอนที่ใชผ้สม

กับเครื่องดืม่นอกจากเครื่องเทศแลว้ยังมีสนิคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้น ้าผึ้งแท ้

น ้ามันหอมระเหย ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมซือ้ตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์ขนมหวานเตอร์

กชิตน้ต ารับแท ้ๆ  

เดนิทางสู ่ เมอืงชานกักาเล (CANAKKALE) เป็น
เมอืงทีปั่จจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญ
ข อ ง ตุ ร กี  มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง

ป ร ะ วั ติศ า ส ต ร์  เ ดิม มี ชื่ อ ว่ า  โบก า
ซี่  (Bogazi)ห รื อ  เ ฮ ล
เลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 

65 กโิลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 
กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบที่สุด
ของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับแหลม

เกลิโบลูของกรีซ  บนฝ่ังของ 2 ทะเล
คอื ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชา
นักกาเลเคยเป็นที่ตัง้ของเมืองทรอย ที่

ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบัน มี
ซากของก าแพงเมอืงทีเ่ป็นหนิหนาปรากฏ
อยู่ จงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง CANAKKALE มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

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/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
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/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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วนัทีส่าม มา้ไมฮ้อลวิดู • ขึน้กระเชา้เมอืงเพอรก์ามมั • คูซาดาซ ึ    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แวะถา่ยรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมฮ้อลิ

วดู (TROJAN HORSE) เป็นมา้ขนาดใหญ่

ที่ท าจากไม  ้จากมหากาพย์อีเลียดเรื่อง

สงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึน้จากอบุาย

ของโอดสิเซยีส ในการบุกเขา้เมอืงทรอย ที่

มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อ

มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้ง

มา้ไมน้ี้ขึน้มา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพง

เมอืงทรอย แลว้ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็นล่า

ถอยออกไป เมือ่ชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่า

เป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรกีสรา้งขึน้มาเพือ่

บูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จงึลากเขา้

ไปไวใ้นเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดกึ 

ทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ในมา้ไม ้ก็ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

 
จากน ัน้ เดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (PERGAMON)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสูจุ่ดขึน้กระเชา้เมอืงเพอรก์ามมั (PERGAMON) โดยอยู่ห่างจากบรเิวณปลายแหลม

ของทะเลอเีจี้ยน (Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล ์(26 กโิลเมตร) ซึง่ในอดตีเมืองโบราณแห่งน้ีเคย
เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรเพอรก์ามอน ปัจจุบันเมืองเพอรก์ามอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมกรีกโบราณทีส่ าคัญแห่งหนึ่ง นักท่องเทีย่วที่มาเยือนเมืองกรีกโบราณแห่งน้ี ช่วงใจกลาง

เ มื อ ง เ บ อ ร์ ก า ม า 
เป็นวัดเซราพสิ(Temple of Serapis) ถูกสรา้งขึน้ในช่วงตน้ศตวรรษที ่2 โดยใตถุ้นโบสถนั์น้ถูกใชเ้ป็นที่
ฝังศพ ดา้นบนประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวหิารหลัก หรือ หอศลิป์ต่างๆ โดยในเมืองเพอร์

กามัม มสี ิง่ปลกูสรา้งมากมายทีย่ังคงหลงเหลอืจากอดตีใหท้่านไดช้มอกีมากมาย 

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%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%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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จากน ัน้   เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ึKUSADASI (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั GRAND BELISH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง KUSADASI มาตรฐานระดบัดาว

ตุรก ี

วนัทีส่ ี ่ โรงงานผลติเสือ้หนงั • บา้นพระแม่มาร ี• เมอืงโบราณเอฟฟิซุส • ปามมุคคาเล    (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเสือ้หนงัที่มีคุณภาพและชือ่เสยีงของตุรก ีเสือ้แจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี 

แบบทันสมัย มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ

สหรัฐอเมรกิารครึง่ตอ่ครึง่ เพราะตรุกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลก 

น าทา่นชมบา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VERGIN MARY) เชือ่กนัวา่เป็นที่สดุทา้ยที่พระแม่มารีมา

อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ครสิศาสนกิชนจะตอ้งหา
โอกาสขึน้ไปนมัสการใหไ้ดส้กัครัง้ 

   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณที่ไดม้ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดแีห่งหนึ่ง

ของโลก เมืองเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยุคโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยุคโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ รุ่งเรอืงในยุคสมัยกรกี และโรมัน มอีายุกวา่ 2,500 ปี เป็นทีอ่ยู่อาศัย

ของชาวไอโอเนียน (Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรอืงขึน้มาในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าลแผนผัง

เมืองเอฟฟิซุสนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตัวเมืองตัง้อยู่ตดิกับทะเลอี

เจี้ยน เรอืสนิคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตัวเมอืงเอฟฟิซสุนัน้ตัง้อยู่ในหุบเขาที่ขนาบ

ดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คอืภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จงึท าให ้

ขา้ศกึบุกโจมตไีดย้ากมาก 
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จากน ัน้ ท าท่านเดนิสู ่ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง.  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวที ่PAMUKKALE  มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 ***ใหท้่านไดแ้ช่น า้แร่ในโรงแรมช่วยใหเ้ลอืดหมุนเวยีนดกีรุณาเตรยีมชุดว่ายน า้มาดว้ยค่ะ 

โดยจะเป็นสระน า้แรส่ว่นกลางของโรงแรม*** 
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วนัทีห่า้ ปราสาทปยุฝ้าย • เมอืงคอนยา่ • สถานคีาราวาน • เมอืงคปัปาโดเกยี  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุย

ฝ้าย (COTON CASTLE) ในภาษา

ตรุก ีตัง้อยู่ในเมอืงปามุคคาเล จังหวัด

เดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มี

ลกัษณะเป็นระเบยีงน ้าพุเกลอืรอ้น ซึง่

เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวของ

โลกในอดตี มีความยาวประมาณ 2.7 

กโิลเมตร สงู 160 เมตร ความงดงาม

สดุวจิติรของสถานทีแ่ห่งน้ีเกดิขึน้จาก

บ่อน ้ ารอ้นที่อุดมไปดว้ยแคลเซียม

คาร์บอเนต หรือหินปูน ซึง่เมื่อน ้าพุ

รอ้นระเหยขึน้มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ไอ

น ้ า ก็จะค่อย ๆ ก่อให เ้กิดชั ้นของ

แคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อจนเกดิ

เป็นผนังสขีาวขึน้น่ันเองดว้ยความเชือ่

วา่ ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณในการรักษาบ าบัดการอาการตา่ง ๆ ท าใหใ้น

อดตีชนเผ่ากรีก-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมืองอยู่บนบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ี และขนานนามเมืองนัน้วา่ ฮเีอราโพ

ลสิ อนัหมายถงึเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบัดโรคมานานกวา่พันปี 

เดนิทางสู ่  เมอืงคอนยา่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุค ซึง่เป็น

อาณาจักรแห่งแรกของพวกเตริก์บนแผ่นดนิตรุก ีในชว่งปี 1071 -1275 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสู ่ เ มื อ ง ค ั ป ป า โ ด เ กี ย 

(CAPPADOCIA) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ช ัว่โมง เป็นชื่อเก่าแก่

ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้า

พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุกี

เป็นพื้นที่พเิศษเกดิจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟ ฮาซาน 

เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบัน

ภูเขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) ท าใหล้าวาที่

พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิ

ชัน้ใหม่ขึน้มา   จากนั้นกระแสน ้า ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกัน

กัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไป

เรื่อยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกี

สารพัดรูปทรง ดปูระหนึ่งดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี 
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ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรก

ของตรุก ี

ระหวา่งทาง  ถ่ายรูปดา้นหนา้ ณ สถานคีาราวาน (CARAVANSERAI) มักจะเป็นสิง่ก่อสรา้งที่มีอทิธพิลจากเปอร์

เชยี ที่กอ่สรา้งเป็นที่พักเล็กขา้งทางที่นักเดนิทางสามารถใชส้ าหรับการพักผ่อน ใหห้ายเหน่ือยจากการ

เดนิทาง สถานีคาราวานตัง้อยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การตดิตอ่สือ่สาร และการเดนิทางของผูค้น

ในเครอืขา่ยของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นทีรู่จ้ักในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั

มาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

แทน** 
 

 
 

วนัทีห่ก ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม •  นครใตด้นิคาดคั •  หุบเขาอุชซิาร ์ • ชมโรงงานผลติ พรม

ทอมอื •  ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่•  โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

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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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้  ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอ เร เม 

(GOREME OPEN AIR MUSEUM) เป็น

สถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปดว้ย

คณุค่าทางประวตัศิาสตร ์ไดร้ับขึน้ทะเบยีน

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

1984 สรา้งโดยชาวคริสต์ที่หลบหนีการ

เข่นฆ่าคนตา่งศาสนาของทหารออตโตมัน 

และสรา้งโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 แห่ง จน

กลายเป็นศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวปี 

300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบน

ผนังและเพดานภายในถ ้าทีถู่กวาดไวต้ัง้แต่

ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรงึใจแก่ผูม้า

เยอืน 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากน ัน้ น ค ร ใ ต้ ดิ น ค า ด ั ค  (CARDAK 
UNDERGROUND CITY)เกิดจากการ

ขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อ
ใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศึกศัตรู ในยาม
สงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต 

โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออก
ที่ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อ
หวงัผลประโยชนท์างการคา้และชาวโรมัน

จากทางตะวันตกดว้ยเหตุผลเดียวกัน 
รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่
ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ยเมอืงใต ้

ดนิแห่งน้ีมคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง 
หอ้งนอน ห อ้งน ้ า  หอ้งถนอมอาหาร 
หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนี

ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขุด
ลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศใน
นัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส 

และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 
 ช ม  หุ บ เ ข า อุ ชิ ซ า ร ์  (UCHISAR 

VALLEY) เป็นหินขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้น

และสูงตระหง่านเหนือภูมปิระเทศรอบดา้น 
ดเูหมือนรังมดทีเ่ต็มไปดว้ยรูขนาดเล็กและ
มืด ปราสาทน้ีดงึดูดผูม้าเยือนดว้ยประวัติ
อันน่าสนใจและทิวทัศน์ตระการตา ซึ่ง

มองเห็นภูมทิัศนโ์ดยรอบและภูเขา Erciyes 
ที่ เ ห็ น อ ยู่ ล ิบ ๆ  ม อ ง ห า รู สี ด า ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ทางเขา้สู่ที่พัก อุโมงค ์และรัง

นกพริาบที่สลักเขา้ไปในเน้ือหนิเมื่อหลาย
รอ้ยปีกอ่น 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื หัตถกรรม

ของชาวตุรกทีี่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก 
มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคา
แพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกัน

ออกไปตามแหลง่ทีผ่ลติ แตล่ะทอ้งถิน่จะมี
สนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่ีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีชือ่เสยีงมากที่สดุตอ้งเป็นของ
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เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบที่ใชท้อคอื ฮาล ี(Hali) เป็นพรม
ทั่วไป ที่นยิมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวสัด ุทัง้ขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมือ่ผูกปมแลว้จะ
ตดัเสน้ใยออก จะเหลอืเพียงดา้นเดยีวที่มขีนปุยฟขูึน้มา เป็นลวดลายตามทีต่อ้งการ อกีแบบคอื "คาลมิ" 

(Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาล ีชนดิทีม่ชี ือ่เสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเคจากนัน้ ชม
โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศยั 

 

  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ ชมการแสดงพื้นเมอืง “โชวร์ะบ าหน้า

ท้อง”BELLY DANCE เ ป็นการเตน้ร าที่

เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 

6000 ปีในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอร์

เรเนียน นักประวัตศิาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ไดอ้นุรักษ์

ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถงึปัจจุบันและการ

เดนิทางของชาวยปิซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้ง

แพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่

โดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้

ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน 

ทีพ่กั               พ ักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า  2  คืน 

GOREME KAYA HOTELหรอืเทยีบเท่า

ในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

แทน** 
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วนัทีเ่จ็ด กรงุองัการา •  สุสานอาตาเตริก์ •  เมอืงอสิตนับลู                (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่  กรุงองัการา (ANKARA) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรือที่มีชือ่ตาม

ประวตัศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั ๒ รองจากนครอสิ

ตนับูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตรุกบีนที่ราบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่

ห่างจากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุงอังการาเป็น

ทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศตา่ง ๆ ในตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชม  สุ ส านอาตาเติร ์ก  (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) เ ป็ นที่ ฝั ง ศพของ 

Mustafa Kemal Ataturk ผูน้ าในสงครามประกาศอสิรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธบิดี

คนแรกของสาธารณรัฐตรุก ี
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เดนิทางสู่เมอืงอสิตนับลู (เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ

ตรุก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่

ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง ISTANBUL มาตรฐานระดบั

ดาวตุรก ี

 

วนัทีแ่ปด พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่• ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสพอรสั • บลูมอสก ์• ฮายาโซฟีอา  • ตลาดแก

รนดบ์าซาร ์                                                                     (เชา้/กลางวนั/อสิระอาหารเย็น)                                                                                    
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่(DOLMABACHE PALACE) ซึง่สรา้งเสร็จในสมัยของสุลต่านอบัดลุเมจติ

ซึง่ทรงคลัง่ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างทีส่ดุทรงมีพระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทับแห่งใหม่

แทนพระราชวังทอปกาปิการอสรา้งพระราชวังโดลมาบาห์เชเนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปทีเ่ดน่ชัด ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะที่

ตวัพระราชวังนัน้งดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบันไดยังตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน หอ้งโถง

ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสรา้งจรงิๆ 

  
จากน ัน้ น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศ ณ ชอ่งแคบบอสพอรสั (BOSPORUS STRAIT) เป็นช่องแคบทีก่ัน้

ระหว่างตุรกเีธรซทีอ่ยู่ในทวปียุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี เป็นช่องแคบหนึ่งของตรุกคีู่
กบัช่องแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้ี่เชือ่มกบัทะเลอเีจยีน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่อง
แคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชือ่มระหวา่งทะเลด ากบัทะเลมารม์ะราซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กโิลเมตร สว่นทีก่วา้งที่สดุกวา้ง 3,700 เมตร สว่นที่แคบทีสุ่ดกวา้ง 
700 เมตร ความลกึระหว่าง 36 ถงึ 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอสิตันบูลที่มีประชากร
หนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล “บลูมอสก”์ (BLUE MOSQUE) สุเหรา่สนี า้เงนิ สถานที่ที่

ไม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางมาเยือนเมืองอสิตันบูล มีชือ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาหเ์มตที่ 1 

(Sultan ahmet I) เป็นสเุหร่าที่มแีรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาด
ใหญ่กว่าวหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ ซึง่วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของสิง่
มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางสุเหร่าแห่งน้ีประดับดว้ยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชัน้ในที่มีสฟ้ีาสดใส
ลายดอกไมต้่างๆเชน่กหุลาบ ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงาม

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%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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%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%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
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%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%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%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
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%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%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
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กนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมหีอสวดมนตเ์พยีง 1 
หรอื 2 หอ แตม่ัสยดิแห่งน้ีม ีหอมนิาเร็ตทัง้ 6 หอ ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสอีนัน่า
วจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล 

ทีพ่ักส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบันเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  
 
 
 

 
 

น าทา่นชม ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิตศ์าสนา นิกายอสีเทริน์ออร์ทอดอกซ ์

ตอ่มาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยู่ที่นครอสิตันบูล ประเทศตรุก ีถอืเป็นสิง่กอ่สรา้ง
ทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ที่ยอด
โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคย

เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสรา้งเสร็จในปี 1520
สิง่ก่อสรา้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสติ
เนียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน ์และเป็นโบสถห์ลงัทีส่ามถูกสรา้งขึน้ในสถานทีเ่ดยีวกนัน้ี (โบสถส์องหลงั

แรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์
เป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอ
ดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 

หลั ง จ า กที่ จั ก ร ว ร ร ดิอ อ ต โ ตมั น พิชิ ต
จักรวรรดไิบแซนไทน์ สุลต่านเมหเ์หม็ดที่ 2 
จงึดดัแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสเุหร่า เชน่ยา้ย

ระฆัง แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสรา้ง
สญัลกัษณ์ทางอสิลาม เช่นเสามนิาเรต แทน 
สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลักของอสิตันบูล

มากว่า 500 ปี และเป็นตน้แบบของสุเหร่า
ออตโตมันอกีหลายแห่ง เชน่สเุหร่าสลุต่านอา
เหม็ด (สุเหร่าสีน ้าเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, 
สเุหร่าซอืเลยม์านิเย และสุเหร่ารืสเตม ปาชา 

ในปี 1935 ฮายาโซฟีอาก็ถูกเปลี่ยนเป็น
พพิธิภัณฑโ์ดยรัฐบาลตรุกจีนถงึปัจจุบัน 
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จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มี
ความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจาก
จะ เก่าแก่ที่สุ ดแล ว้  ยั ง เ ป็ นตลาดในร่ ม
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่และ

เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแก
รนดบ์าซาร์มีรา้นคา้มากกว่า 4 ,000 รา้น มี
ทางเขา้มากกว่า 21 ทาง แบ่งออกเป็นโซน

ตามประเภทสนิคา้ชัดเจน สนิคา้หลักๆ ทีข่าย
ในน้ีคือ เครื่องเงิน พรม สิง่ทอ เสื้อผา้ วัตถุ
โบราณ ทองค า และของทีร่ะลกึ 

เย็น อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร์
เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิง 
น าท่ าน เดินทางสู่ สน ามบิน  อิสต ันบูล 

ISTANBUL INTERNATIONAL 
AIRPORT 

หลงัจากน ัน้ ใหท้่านไดพ้ักผ่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง

โดยมรีา้นคา้ปลอดภาษี แบรนดส์นิคา้ชัน้น า เชน่ HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยัง
มรีา้นอาหารตา่งๆอกีมากมาย  
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วนัทีเ่กา้   สนามบนิอสิตนับลู • กรงุเทพ 

01.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีT่K68  

15.05 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

*************************************************************** 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคา 9 วนั 6 คนื เดนิทางโดยสายการบนิเตอกชิแอรไ์ลน ์(TK) 

วนัเดนิทาง จ านวน ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 
เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกัเดีย่ว 

06 – 14 ก.พ. 63 
**วนัมาฆบชูา** 

35 
TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.05 
33,900 33,500 32,900 6,000 

22 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 35 
TK65 22.35-05.45 

TK68 01.50-15.10 
33,900 33,500 32,900 6,000 

12 – 20 ม.ีค. 63 35 
TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.05 
32,900 32,500 31,900 6,000 

26 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 35 
TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.00 
33,900 33,500 32,900 6,000 

02 – 10 เม.ย. 63 
**วนัจกัร*ี* 

35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
34,900 34,500 33,900 6,000 

16 – 24 เม.ย. 63 35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
34,900 34,500 33,900 6,000 

01 – 09 พ.ค. 63 
**วนัแรงงาน** 

35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
34,900 34,500 33,900 6,000 

18 – 26 ม.ิย. 63 35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
33,900 33,500 32,900 6,000 

 
***หมายเหตุ*** 
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- ไฟทบ์นิขาไป TK 65 ต ัง้แตเ่ดอืนเมษายนจะบนิเวลาเร็วขึน้เป็น 21.45 น. - 04.10 น.  
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Tukish Airlines(TK) ไม่
สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อสิตนับลู 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand 

Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ,ุน า้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 
 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดี
ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 80USD/ทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 25 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ทา่นละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 
20 วนักอ่นการเดนิทาง 

2.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระค่าทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์
บนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ด ้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้  
กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง 
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(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว 

 Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนี ัน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และใน
โปรแกรมทีร่ะบุชือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงาน
การทอ่งเทีย่วของประเทศตุรกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ได้

เกดิจากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์
ท ัง้หมด 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 


