
 
  

 
บนิด้วยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) 



 
  

TK 065 BKK(สุวรรณภมูิ) – IST(อิส

ตันบูล)  

 22.55 – 

05.45+1 

TK 064 IST(อสิตันบลู)  – BKK(สุวรรณ

ภูมิ)  

20.55 – 10.10+1 

**โหลดกระเปา๋สัมภาระน้า้หนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. ( 1 ชิ้น) และ ถอืขึ้น

เครื่องบนิไดน้้า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมีการเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ยขึน้อยูก่ับสายการบิน** 

* ลูกค้า 15-20 ท่านใชร้ถ 27 ที่นั่ง / จ้านวน 20-25 ท่านใช้รถ 35 ที่นั่ง / 

มากกว่า25 ท่าน ใช้รถ 45 ที่นั่ง 

 

DAY 1     กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   (มีอาหารและเครื่องดื่มบรกิารบน   

               เครือ่งบิน) 

19.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW N ประตู 7 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอน

การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

เดินทาง  

22.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสาย

การบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 065  ** มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 

 



 
  

DAY 2     เมืองเอซีบตั  นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคารค์าเนลส์ – เมือง

ชานัคคาเล่ – ม้าไม ้เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย 

                                                              (B/L/D)                  

05.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

น้าท่านสู่ เมืองอีซีบัต (ECEABAT) เพื่อนั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์

คาเนลส์ สู่เมืองชานัคคาเล ่ 

หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ปัจจุบันเป็น

เมืองที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ 

เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุด

กว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ 

ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ 

ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมือง

ทรอย  

น้าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN 

STATUE/HOLLYWOOD HORSE) เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด

จากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ 

แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงน้า ทางทีมงานได้จ้าลองม้าไม้ขนาดใหญ่สี

ด้า เพื่อใช้ด้าเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของเรื่องทรอย หลังจากนั้น

ทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จ้าลองตัวนี้ให้กับทางการตุรกี เพื่อเป็นเกียรติและ

สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองชานัคคาเล่อีกด้วย 



 
  

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมา

ตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชม ม้าไม้จ้าลองแห่ง

เมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียง

โด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาวกรีกใช้

อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก้านัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมา

ในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนท้าให้

เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึก

ของนักรบโบราณ 



 
  

 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ TROIA TUSAN , CANAKKALE 

 

DAY 3 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี 

– เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี    (B/L/D)                                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่าน นั่ งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น  สู่  เมืองเปอร์กามัม  ( CABLE CAR TO 

PERGAMUM) ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต 

ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ

ของแม่น้้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส้าคัญของพวกเฮเลนนิ

สติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) 

ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ 

บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - 

OLYMPIEION) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บ

รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรง



 
  

ละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที่ชันที่สุด

ในโลก ตั้งอยู่ในท้าเลที่สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโป

ลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ

อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็น

เนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่

เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ 

น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคูซาดาซี (KUSADASI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่าเลยีบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้

เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสยีงเรื่องการผลิตเครื่องหนัง

คุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการ

บ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จาก

กรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อน

คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็ก

ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุ

สขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ น้าท่านชม ห้องอาบน้้าแบบโรมันโบราณ 

(ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุก

วันนี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเป็นเลิศและ

มีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริ

อุส จูลิอุส เซลซุส ในปี657-660และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ท้าจากหินเอาไว้

ใต้หอสมุดแห่งนี้ 



 
  

 

จากนั้นน้าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อ

กันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแมม่ารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้

ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้น

ไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต 

ค่้า        บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

พักที่ RAMADA SUITE KUSADASI , KUSADASI  

 

DAY 4 ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมือง

โบราณเฮยีราโพลิส                                           (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่ง

ประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับ

ต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE , 

PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช 

ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี 

ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบ



 
  

ขึ้นจากแป้งและน้้าตาล มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเด

เมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันที

เมื่อเสิร์ฟกับน้้าตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรก

ด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ 

ชากลิ่นแอปเปิล น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีน้้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมา

จากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา 

จนเกิดผลึกข้ึนก่ึงสถาปัตยกรรม 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหล

ของน้้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้้าตกสีขาวเปน็ชัน้ๆหลาย

ชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน้้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมือง

โบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ

บริเวณที่เป็นน้้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อ

เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท้าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก

ปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น 

โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็น

ต้น 



 
  

 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE  

 

DAY 5 โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพธิภัณฑ์เมฟลานา – คัป

ปาโดเกีย – ระบา้ BELLY DANCE                   (B/L/D)                      
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แวะชมโรงงานสิ่งทอ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองตุรกี ให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าคุณภาพดีจากโรงานผู้ผลิต 

น้าท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกอง

คาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานที่พักแรมของกอง

คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน  น้าท่านชม 

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนา

อิสลามใช้ท้าสมาธิ ภายในของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน 

เป็นนักปราชญ์ชาวอัฟกานิสถาน ซึ่งได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ตุรกี เมฟลานา



 
  

ได้เข้ารับต้าแหน่งอาจารย์ทางปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งกษัตริย์อาเลดดิน 

เคย์โคบาท แนวคิดของเมฟลานานั้น เชื่อมั่นในความอดทน ความรัก การ

เคารพในเสรีภาพของผู้อื่น และสนับสนุนครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ท่านเดินทางสู่ เมอืงคัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นบรเิวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด้า กบั ภูเขาเทารุส มี

ความส้าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางคา้ขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถงึประเทศจีน 

เป็นพื้นทีพ่ิเศษ ทีเ่กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว 

ท้าให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณ

ทับถมเปน็แผ่นดินช้ันใหม่ขึน้มาจากนั้นกระแสน้้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้

ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี 

จนเกิดเปน็ภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง

กรวย (คว่้า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนใน

เทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY 

CHIMNEY) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เป็นชื่อเกา่แก่ภาษาฮิต

ไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์

ดี” และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยูบ่ริเวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใตด้ินที่ซอ่น

อยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกยี ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ 

เพราะที่เมืองใต้ดนิแห่งนี้ขดุลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และ

ภายในเมอืงใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมอืงคัปปาโดเกียมีเมอืง

ใตด้ินมากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทั้งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลย

ทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซึ่งภายในเมืองใต้

ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้้า ห้องอาหาร หอ้งประชมุ คอก

สัตว์ โบสถ์  บ่อน้้า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้

มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอศัจรรยใ์ต้พิภพแห่งนี้ ทางองค์กร



 
  

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที่มรดก

โลกอีกดว้ย และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค่้า บริการอาหาร ณ โรงแรม พิเศษ ชมการแสดงโชว์ระบ้าหน้าท้อง (BELLY 

DANCE) ซึ่งเป็นการเต้นร้าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 

ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชน

เผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ้าหน้าท้องให้มีมาจนถึง

ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท้าให้ระบ้าหน้าท้องแพร่หลาย มีการ

พัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ้าหน้าท้อง

ตุรกีในปัจจุบัน (การแสดงอาจจะมีการยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายในการแสดงถ้ามีการยกเลิก) 

พักที่ KALSEDON , CAPPADOCIA  

 

DAY 6 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามคิ 

/ เครื่องประดับ – หบุเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หบุ

เขาอุซิซาร ์                                                    (B/L/D)     
** แนะน้าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 

1. ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ

ไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หา

ชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ

ขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่

กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่

ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของท่าน  



 
  

 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมือง

คัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงาม

โดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถ

ตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ

นั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของท่าน 

 



 
  

3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงาม

ของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจาก

โรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความ

สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็ก

สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในการนั่งรถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่

กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติ เหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่

ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุก

ประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับ

ถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการท้าลายร้างพวกนับถือศาสนา

คริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและ

สูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท้าเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้อง

โถงส้าหรับใช้ประชุม มีบ่อน้้า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้าง

บางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกัน

ไม่ได้ 



 
  

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณคัป

ปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยู่ใน

บริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริส

เตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหารก่อนที่

คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่

จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ้านวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมือง

ที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 



 
  

น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM 

OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ 

ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็น

ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้้าเป็นจ้านวน

มากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่

เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค 

( CERAMIC FACTORY) แ ล ะ  โ ร ง ง า น เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ( JEWELLY 

FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มี

คุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรอืหบุเขาพระ 

(MONKS VALLEY) เป็นหินทรงสงูใหญ่ที่มรีูปร่างคลา้ยเห็ดสามหัว รูปรา่ง

แปลกตา  



 
  

จากนั้นน้าท่านเดนิทางสู่ หบุเขานกพริาบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผา

ที่ชาวเมืองโบราณได้ขดุเจาะเป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเข้าไปท้ารังอาศัยอยู่ 

เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้สง่สารส้าคัญในแถบ

ละแวกนัน้ และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 

จากนั้นน้าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอุชซิาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท้่านได้

ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

ซึ่งหุบเขาแห่งนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่ว

ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยูอ่าศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ

โดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ทา้หน้าที่เป็นป้อมปราการทีเ่กิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอกีด้วย 

 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ KALSEDON , CAPPADOCIA  

 

DAY 7     ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก 

– ทักซมิสแควร์  (B/L/–)     



 
  

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบน้้าเค็ม

ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรกี ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือ

สูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้้าทะเลสาบจะเหือดแห้ง

เหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็น

เป็นพื้นสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท้า

หนัง Star War อีกด้วย 

 

น้าท่านเดินทางท่องเที่ยว องัการา (ANKARA) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่

เป็นอันดบัสองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบลู เมืององัการาเป็นที่ตัง้ของ

รัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ 

น้าท่านเดินทางสู่ สุสานมสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ (ATATURK 

MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก 

ซึ่งเป็นผูน้้าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลงัสงครามโลกครั้งที่ 1 

ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมสุตาฟา อสิเมท อี

เนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างป ีค.ศ. 1944 – 1953 มีความส้าคัญกบั 



 
  

ประเทศตุรกีเป็นอยา่งมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขึน้

ระหว่างป ี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งนี้บน

ธนบัตรลีร่าด้วย 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เป็นเมืองที่มีความส้าคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย

ศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท้าเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งท้า

ให้อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) 

สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท้าให้เมืองอิสตันบูลมีความ

เอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ 

น้าท่านเดินทางสู่ TAKSIM SQUARE ตั้งอยู่ในย่านเบโยกลู (Beyoğlu) ใน

เขตยุโรปของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี เป็นสถานท่องเที่ยวส้าคัญที่มี

ชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจ ของนครอีสตันบูลสมัยใหม่ โดยค้าว่า Taksim 



 
  

หมายถึง “การแบ่งแยก” หรือ “การกระจาย” ซึ่งมีที่มาจากในรัชสมัยของ 

สุลต่านมะห์มุด 1 (Sultan Mahmud I) 

ด้วยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของ อ่างเก็บน้้าหินยุคออตโตมัน และเป็นจุดที่

สายน้้าหลัก จากทางตอนเหนือถูกรวบรวม และกระจายออกไปยังส่วนอื่นๆ 

ของเมือง นอกจากนี้ค้าว่า ทักซิม (Taksim) ยังหมายถึง รูปแบบดนตรีพิเศษ

ในเพลงคลาสสิก ของประเทศตุรกีอีกด้วย 

ค่้า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่ GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL 

 

DAY 8 อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่อง

แคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโป

โดรม – วหิารฮาเจีย โซเฟยี                                   (–/L/D)     
เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้าง

โดยสุลต่านอับดุล เมซิด (ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 

ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร

ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่ง

ทวีปยุโรปจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความ

ประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระไน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ 

ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่สั่งท้าจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืน

เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวท้าด้วยไม้

วอลนัต ลูกกรงราวบันไดท้าด้วยแก้วคริสตัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดใน

โลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดี



 
  

ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาท้าห้องอาบน้้า (ซาว

น่า) ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ประดับประดาอยู่

ในพระราชวังแห่งนี้ คือเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมในโลก ที่น่าสังเกต

คือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็น

เวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจ

คือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้้าหนัก 

200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้้า ขี่ม้า ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือน

ต่างประเทศ เช่น อียิปต์ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และ

ฮังการี ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็นของดั้งเดิม 

มิได้ถูกขโมยหรือท้าลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชม

เป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก์ของวังน้าชมทีละห้องทีละอาคาร มี

เจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใด

ห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จับต้องสิ่งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุม

รองเท้าทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นปาร์เกต์อันสวยงามต้องสึกหรอ รวมทั้ง

พื้นพรมอันล้้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวน

ริมทะเล อุทยานดอกไม้ น้้าพุ สระน้้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่าง

ลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ่ง **ปิดท้า

การทุกวันพฤหัสบดี ถ้าตรงวันปิดขอสงวนสิทธิ์พาไปพระราชวังท๊อปกาปี

แทน** 

   



 
  

 

น้าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็น

ช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า (THE BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF 

MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั้งแต่ 

500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบ



 
  

ทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย 

ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่อง

แคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรป

ของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 

น้าท่านเดินทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศ

ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญเ่ป็น

อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วน

หนึ่งของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ 

อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรก,ี เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, 

ผลไม้แหง้ และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

** ค้าแนะน้า โปรดแต่งกายด้วยชุดสภุาพ ส้าหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเข้าชมสุเหร่า จ้าเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้า

ก่อนเข้าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป 

และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูปน้าท่านเข้าชม 

สุเหร่าสีน้้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ด

ที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอด

รองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด้า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่ง

เสียงดัง และกรุณาท้ากิริยาให้ส้ารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 

(1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียก

สวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น้าศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด 

เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้้าเงินภายใน

ประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ 

ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่าน

และนางในฮาเร็มท้าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน 



 
  

สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และ

จะมีสิ่งก่อสร้างที่อ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด 

โรงพยาบาล โรงอาบน้้า ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(KULLIYE) 

น้าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีก

ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) 

โดยค้าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน้าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย 

หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW 

HIPPODROME) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของ

กรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 

เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) 

สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู 

ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดล

ฟี (DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียง



 
  

ครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF 

THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มา

จากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย

แหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่

เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบน

เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยม

หุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค้า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบ

ลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นก้าเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็นสัญลักษณ์

แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณ

ทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณ

รอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึง

ฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั้น เสาโอเบ

ลิสก์จึงเป็นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที่ตั้งของสถานที่

ส้าคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์ 

น้าท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระ

เจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายใน

ติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 

1453 ฉาบปูนทับก้าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก 

ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คง

บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้

ผนังเป็นตัวรับน้้าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้้ายันทั่วไป นับเป็น

เทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล้้าหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผล

ส้าคัญที่ท้าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ  **ปิดท้าการทุกวันจันทร์ ถ้าตรงวันปิดขอ

สงวนสิทธิ์พาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   



 
  

 
ค่้า        บรกิารอาหารเยน็ 

ไดเ้วลาอันสมควรพาทุกท่านเข้าสู่สนามบินอิสตันบูลเพื่อทาการเช็คอินกลับ

ประเทศไทย  

20.55  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการ

บิน TURKISH AIRLINE      เที่ยวบนิที ่TK 064  ** มบีริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 

 

 

DAY 9     อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  (มีอาหารและ

เครือ่งดืม่บรกิารบนเครื่องบนิ) 
10.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ 

 

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

 


