
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

สัมผสัความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
น าชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 

ชม “พระราชวงัทอปคาปี” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
น าท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัต้นๆของโลก 

พเิศษ ลิม้รสกบัสเต๊กช่ือดัง NUSR-ET STEAKHOUSE 
พกัโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อสิตันบูล  
18.30 น .        สม าชิกทุ ก ท่ านพ ร้อมกัน  ณ  ท่ าอากาศยาน สุวรรณ ภูมิ  ผู้ โดยส ารขาออกระห ว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U   
21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบลู โดยสายการบิน TURKISK AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 065 

วนัที่สอง(2)     อสิตันบลู – คปัปาโดเกีย – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดนิ  
04.10 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยานอสิตันบลู อาตาตูร์ก  (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
06.40 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินเออร์คเิลท โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2010 
08.15 น.    เดินทางถึง เมืองไคเซอร่ี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคัปปาโดเกีย” (CAPPADOCIA) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ำอัศจรรยแ์ปร
สภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ที่งดงำม คปัปำโดเกีย  เป็นช่ือเก่ำแก่
ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรกๆ ที่อำศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่ำ ดินแดนม้ำพันธุ์ดีตั้ งอยู่ทำง
ตอนกลำงของตุรกีเป็นพื้นที่เกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือประมำณ 
3 ล้ำนปีที่แล้ว เถ้ำลำวำที่พ่นออกมำและเถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทั่วบริเวณจนทับถมเป็ น 
แผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟไป
เร่ือย ๆ นับแสนนับลำ้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง 
กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพื้ นที่เรียก
ขำนกนัว่ำ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปีค.ศ. 1985 ยเูนสโกไดป้ระกำศให้พื้นที่มหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลก
ทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี น ำท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” (GOREME 
OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึ ง เ ป็ น
ศูนยก์ลำงของศำสนำคริสต์ในช่วง ค.ศ. 
9 ซ่ึ ง เป็ น ควำมคิ ดของชำวค ริสต์ที่
ต ้องกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ ำ
เป็นจ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์และยงั
เป็นกำรป้องกันกำรรุกรำนของชนเผ่ำ
ลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศำสนำคริสต ์
จำกนั้ น น ำท่ำนร้ำนขำยของพื้นเมือง 
(GALERIE IKMAN) ซ่ึงมีสินคำ้พื้นเมืองให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย เช่น พรม เคร่ืองเงิน และของที่
ระลึกต่ำงๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 

 



 

 

 

 

 

บ่ำย น ำ ท่ ำ น ช ม  “น ค ร ใ ต้ ดิ น ” 
(UNDERGROUND CITY) เมืองใต้ดิน   
ของตุรกีมีอยู่หลำยแห่ง แต่ละแห่งมี
อุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถำนที่ที่ผูน้ับ
ถือศำสนำคริสต์ใช้หลบภัยชำวโรมันที่
ต้องกำรท ำลำยร้ำงพวกนับถือศำสนำ
คริสต์ เมืองใตดิ้นที่มีขนำดใหญ่ แต่ละ
ชั้นมีควำมกวำ้งและสูงขนำดเท่ำเรำยืน
ได ้ท ำเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส ำหรับใชป้ระชุม มีบ่อน ้ ำและระบบ
ระบำยอำกำศที่ดี แต่อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยูลึ่กและทำงเดินบำงช่วงค่อนขำ้งแคบจนเดินสวน
กนัไม่ได ้จำกนั้นน ำท่ำนแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงานเซรามิค” สินคำ้คุณภำพดี และขึ้นช่ือ
ของประเทศตุรกี ใหเ้วลำท่ำนเลือกซ้ือตำมอธัยำศยัอิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ และของที่ระลึก  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ห้องอาหาร HANEDAN 

พกัที่ :           ALFINA CAVE HOTEL                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                           
วนัที่สาม(3)     ปามุคคาเล่ – อุชิซาร์ – ระบ าหน้าท้อง  
05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

OPTIONAL HOT AIR BALLOON TOUR ได้ ราคาประมาณ 250 USD ต่อท่าน (ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท 
ดังน้ันการเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR ขึน้กับดุลยพินิจของท่าน) 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนชมควำมงดงำม RED VALLEY 

ผำหินสีขำวอมชมพูอมแดง ทิวทศัน์อัน
ตระกำรตำ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงหุบเขำคู่กัน
ไดรั้บกำรยอมรับว่ำเป็นอีกสถำนที่หน่ึง
ที่งดงำมที่สุดในคปัปำโดเกีย  จำกนั้น น ำ
ชม  PASABAG VALLEY หิ นท รงสู ง
ใหญ่ มี รูป ร่ำงคล้ำยเห็ดสำมหัว เป็น
สถำนที่ที่ดีที่สุดในกำรชมปล่องไฟสำม
เศียร ซ่ึงถูกโอบลอ้มไปดว้ยหินธรรมชำติที่มีควำมสวยงำมแปลกตำ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำง
สู่ DEVRENT VALLEY ซ่ึงเป็นจุดชมววิที่สำมำรถเห็นปล่องไฟนำงฟ้ำในรูปแบบต่ำงๆ  
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ “อุชิซาร์” (UCHISAR) หน่ึงในควำมมหัศจรรยข์องคปัปำโดเกีย หุบเขำอุซิซำร์ หุบเขำคลำ้ย

จอมปลวกขนำดใหญ่ ใช้เป็นที่อยูอ่ำศยั 
ซ่ึงหุบเขำดังกล่ำวมี รูพรุน มีรอยเจำะ 
รอยขุด อันเกิดจำกฝีมือมนุษยไ์ปเกือบ
ทัว่ทั้งภูเขำ เพือ่เอำไวเ้ป็นที่อำศยั อุซิซำร์ 
คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ 
ในอดีตอุซิซำร์ มีไวท้  ำหน้ำที่เป็นป้อม
ปรำกำรที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติเอำไว้
สอดส่องขำ้ศึกยำมมีภยัอีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชมกำรแสดงพื้นเมือง “ระบ ำหน้ำทอ้ง” (BELLY DANCE) อันเล่ืองช่ือ ณ เมืองคปัปำโดเกีย 
ระบ ำหนำ้ทอ้งเป็นกำรเตน้ร ำที่เก่ำแก่อยำ่งหน่ึง เกิดขึ้นเม่ือประมำณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิต ์และ
เมดิเตอร์เรเนียนนักประวติัศำสตร์เช่ือกนัว่ำชนเผำ่ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส ำคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบ ำหน้ำ
ทอ้งให้มีมำจนถึงปัจจุบนั และกำรเดินทำงของชำวยปิซีท ำให้ระบ ำหน้ำทอ้งแพร่หลำยมีกำรพฒันำจน
กลำยเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงำมจนกลำยมำเป็นระบ ำหน้ำทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริกำรเคร่ืองด่ืมฟรี
ตลอดกำรแสดง) 

พกัที่ :           ALFINA CAVE HOTEL                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ส่ี(4)       คปัปาโดเกยี – คอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองคอนย่า” (KONYA) (ระยะทำง 240 กม./ใชร้ะยะเวลำเดินทำงประมำณ 2 
ชัว่โมง 55 นำที) เป็นเมืองที่นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัร
เซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรก
ของชำวเติร์กในตุรกีหรือที่ยุคนั้ นเรียก 
อนำโตเลีย เป็นอู่ข้ำวอู่น ้ ำของประเทศ 
น ำท่ ำนชม  “พิ พิ ธภัณ ฑ์ เมฟลานา” 
(MEVLANA MUSEUM) อ ำค ำรห ลั ง
ใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตำหลังน้ี
แม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แต่ใน
อดีตแลว้ที่น่ีคือสถำนที่ส ำหรับประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำอิสลำมที่สร้ำงโดย “เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี” ( MEVLANA CELALEDDIN 
RUMI) และบรรดำนกับวชในศำสนำจะใชเ้ป็นที่สวดมนตท์  ำสมำธิดว้ยวธีิกำรอดอำหำรเพือ่ทรมำน 
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ตวัเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกบักำรท ำจิตใหส้งบดว้ยกำรฟังเสียงขลุ่ยเรียกวธีิน้ีวำ่  
“WHIRLING DERVISHES” ดำ้นหนำ้พพิธิภณัฑจ์ะมีสวนสวยริมทำงเดินที่ปูดว้ยแผน่หิน ส่วน 
พพิธิภณัฑน์ั้นก็ยงัตกแต่งอยำ่งสวยงำม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมดำ้นหน่ึงของพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี
จะเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี ผูส้ร้ำง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูติ้ดตำม
รับใชใ้กลชิ้ดท่ำนดว้ย อีกทั้งในวนัที่ 17 ธนัวำคมของทุกปีจะมีกำรเฉลิมฉลองวนัครบรอบกำรจำกไป
ของเมฟลำนำเม่ือปี ค.ศ. 1271 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองปามุคคาเล่” (PAMUKKALE) (ระยะทำง 261 กม./ใช้ระยะเวลำเดินทำง

ประมำณ 3 ชั่วโมง 25 นำที)   ค ำว่ำ “ปำมุคคำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” PAMUK 
หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ KALE หมำยถึง ปรำสำท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวที่เกิดขึ้ นจำกธำรน ้ ำใตดิ้นที่มี
อุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมำณที่สูงมำก ไหลรินลงมำจำก
ภูเขำ “คำลดำกึ” ที่ตั้งอยูห่่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมำเหนือผวิดิน และท ำ ปฏิกิริยำจบัตวัแข็ง
เกำะกนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติอนัสวยงำม
แปลกตำและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยำกจะหำที่ใดเหมือน จนท ำให้ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำก
องคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัที่ :            NINOVA THERMAL HOTEL                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่ห้า(5)     ปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลสิ – ปราสาทปุยฝ้าย – เซลจุก   
                      เมืองโบราณเอเฟซุส – อซิเมียร์    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศักด์ิสิทธ์ิ (HIERAPOLIS) สันนิษฐำนกันว่ำมีอำยุ

ประมำณ 2200 ปี เพรำะถูกสร้ำงขึ้นก่อน
คริสตกำล  ในยคุของกษตัริยย์เูมเนสที่ 2 
แห่งอำณำจกัรเพอร์กำมอน โดยสร้ำงให้
อยูใ่กล้กบัแอ่งน ้ ำแร่ร้อนปำมุคคำเล่ แต่
ห ำก ถ อ ดค ว ำม ค ำ ว่ ำ เฮี ย ร ำโพ ลิ ส 
หมำยถึ ง  เมื อ งแห่ งควำมศัก ด์ิ สิทธ ์
เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองที่มียคุรุ่งโรจน์
และยุคเส่ือมถอยเฮียรำโพลิสเองก็เป็น
แบบนั้น หลังจำกเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมนั ก็เกิดแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองย่อยยบั ประมำณ
ปลำยศตวรรษที่ 2 เฮียรำโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ จนกำ้วสู่ศตวรรษที่ 3 ดว้ยควำมรุ่งโรจน์ 
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ที่สุดแต่เวลำเคล่ือนไปถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยคุเส่ือม เม่ือถูกขำ้ศึกต่ำงถ่ินรุกรำน นอกจำกน้ียงัไดรั้บควำม
เสียหำยจำกแผ่นดินไหว  จำกนั้ น น ำ
ท่ำนชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (COTTON 
CASTLE) เมืองแห่งน ้ ำพุ เกลือแร่ร้อน 
น ำท่ ำนชมหน้ ำผำที่ ข ำวกว้ำงใหญ่
ด้ำนข้ำงของอ่ำงน ้ ำ เป็นรูปร่ำงคล้ำย
หอยแครงและน ้ ำตกแช่แข็ง ถำ้มองดูจะ
ดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย 
น ้ ำแร่ที่ไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ อยำ่งมหัศจรรย ์น ้ ำแร่น้ี มีอุณหภูมิ ประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส 
ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ ำพรุ้อนสำมำรถรักษำ
โรคได ้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เซลจุก” (SELCUK)   เมืองโบรำณขนำดเล็กไม่ไกลจำกเมืองโบรำณในเอเฟซุส  

น ำท่ำนชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (EPHESUS) หรือเอเฟส เมืองโบรำณยคุกรีกโรมนั เป็นเมืองเก่ำยคุ
จกัรวรรดิโรมันที่ถือว่ำเจริญรุ่งเรืองด้วย
ศิลปะวิท ยำกำร มี ระบบวำงท่ อน ้ ำ 
หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้งโรงละครใหญ่
ทรงโคง้แบบพิมพนิ์ยมของกรีกโบรำณ มี
ลำนกวำ้งตรงกลำง แบ่งที่นั่งคนดูเป็น 3 
ชั้นตำมระดบัควำมส ำคญัไล่ไปจนถึงคน
ธรรมดำสำมญั ใชเ้ป็นที่เป็นที่ประชุม จดั
แสดงละครและกำรต่อสู้สิงสำรำสัตว์
ของเหล่ำทำส น ำท่ำนเขำ้ชม “โรงงานเคร่ืองหนัง” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่ “เมืองอิซเมียร์” (IZMAI) เมืองเก่ำแก่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขำรำยลอ้ม เป็นมหำนคร
ในปลำยสุดทำงตะวนัตกของอำนำโตเลีย และเป็นเมืองอนัดบัที่สำมมีประชำกรมำกที่สุดในประเทศ
ตุรกี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที่ :           WYNDHANM HOTEL IZMIR                                      หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่หก(6)     อซิเมียร์ – อสิตันบูล – สุเหร่าสีน า้เงนิ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนผ่ำนชม “หอนาฬิกาอิซเมียร์” (IZMIR CLOCK TOWER ) หอนำฬิกำหินอ่อน ตั้งอยูบ่ริเวณใจ
กลำงจตัุรัสโคนัค โดยหอนำฬิกำนั้ นมี
ควำมสูงประมำณ 25 เมตร (82 ฟุต) ถูก
ส ร้ ำ ง ขึ้ น ใ น ปี  1901 ใ น รู ป แ บ บ
สถำปัตยกรรมออตโตมัน  เพื่ อ เป็น
อ นุ ส ร ณ์ ค ร บ ร อ บ  2 5  ข อ ง 
ABDULHAMID II’S (ค ร อ ง ร ำ ช ย ์
1876-1909) ปัจจุบนัหอนำฬิกำแห่งน้ีได้
กลำยเป็นสัญลักษณ์ที่ส ำคญัแห่งหน่ึง
ของอิซเมียร์ จำกนั้น น ำท่ำนชม “มัสยิดโคนัค” (KONAK MOSQUE) มสัยดิรูปทรงวงกลมขนำดเล็กที่
ตั้งอยู่ในเขตจตุัรัสโคนัค ถูกสร้ำงขึ้นในปี 1754 ในรูปแบบสถำปัตยกรรมออตโตมัน หลังคำ ประตู 
หน้ำต่ำง ถูกล้อมรอบดว้ยกระเบื้องเซรำมิกและหินอยำ่งสวยงำมน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองอิสตันบูล” 
(ISTANBUL) เป็นเมืองที่มีประวติัศำสตร์ยำวนำนหลำยศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกำล อิสตนับูล ตั้งอยู่
บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท ำให้อิสตนับูลเป็นเมืองส ำคญัเพยีงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวีป 
คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถำปัตยกรรมอันงดงำมผสมผสำนทั้ง 2 ทวีป ท ำให้อิสตันบูลมี
เอกลกัษณ์เฉพำะที่พเิศษ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนชม “สุ เหร่าสีน ้ าเงิน” (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิม คือ  สุ เหร่ำสุลต่ำนห์อำร์เหม็ดที่  1 

(SULTAN AHMED MOSQUE) **กำร
เขำ้ชมสุเหร่ำทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทำ้ 
ถอดหมวก ถอดแว่นตำด ำ เป็นกำร
เคำรพสถำนที่ ถ่ำยรูปได ้หำ้มส่งเสียงดงั 
และกรุณำท ำกิริยำใหส้ ำรวม**  สุเหร่ำน้ี
สร้ำงในปี 2152 และเสร็จปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่ำนอำห์เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ย
อำยุเพียง 27 พรรษำ) มีหอเรียกสวด อยู ่
6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้ ำศำสนำขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจำกยอด เพื่อให้ผูค้นเขำ้มำสวดมนตต์ำมเวลำ
ในสุเหร่ำ  ช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินภำยในประดบัดว้ยกระเบื้องสีฟ้ำจำกอิซนิค ลวดลำยเป็นดอกไมต่้ำงๆ เช่น 
กุหลำบ ทิวลิป คำร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยำ่งวิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีที่ใหสุ้ลต่ำนและนำงในฮำเร็ม
ท ำละหมำดและสวดมนตโ์ดยเฉพำะ มีหน้ำต่ำง 260 บำน สนำมดำ้นหน้ำและดำ้นนอกจะเป็นที่ฝังศพ



 

 

 

 

 

ของกษัตริยแ์ละพระรำชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้ำงที่อ  ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนทัว่ไป เช่น 
หอ้งสมุด โรงพยำบำล โรงอำบน ้ ำ ที่พกักองคำรำวำน โรงครัวสำธำรณะคุลีเรีย (KULLIYE)   
น ำท่ำนชม “ฮิปโปโดรม” (HIPPODROME) หรือสนำมแข่งมำ้โบรำณ ซ่ึงมีเสำโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่
ส่วนปลำยที่ยำว 20 เมตร มีงำนแกะสลกั
อนัมีควำมหมำยและมีค่ำยิง่ น ำท่ำนเก็บ
ภำพ  “สุ เห ร่าเซน ต์โซ เฟี ย ” (SAINT 
SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮำเจีย โซเฟีย 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุกลำง ก่อนจะ
ได้รับคัดเลือกเขำ้รอบสุดท้ำยให้เป็น 1 
ใน 21 ส่ิงมหัศจรรยย์ุคใหม่อีกคร้ังในปี 
ค.ศ. 2007 เป็นต้นแบบสถำปัตยกรรม
โบสถ์ของคริสต์ศำสนิกชนตะวนัตกยุคไบเซนไทน์ (BYZANTINE) ทั้ งนิกำยออร์โธดอกซ์ และ
คำทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต ์ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนตข์องชำวมุสลิม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

พกัที่ :           PULLMAN HOTEL ISTANBUL                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่เจ็ด(7)     อสิตันบูล – พระราชวงัทอปคาปึ – อุโมงค์เกบ็น ้าเยเรบาทัน – แกรนด์บาซาร์ 
                       ตลาดเคร่ืองเทศ                 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเข้ำชม “พระราชวังทอปคาปึ” 
(TOPKAPI PALACE) ตั้ ง อ ยู่ ใน เข ต
เมืองเก่ำซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศำสตร์ที่
ไดรั้บ กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระรำชวงั 
Topkapi สร้ำงขึ้นโดยสุลต่ำนเมห์เมตที่ 2 
ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวำ้งใหญ่ถึง 4 
ลำนกว้ำง และมีอำคำรขนำดเล็กอีก
จ ำนวนมำก ณ จุดที่สร้ำงพระรำชวงัแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเล
มำร์มำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอำณำจกัรออตโตมนั พระรำชวงัแห่งน้ีมีรำชวงศแ์ละ
ขำ้รำชบริพำรอำศยัอยูร่วมกนัมำกถึงส่ีพนักว่ำคน น ำท่ำนเขำ้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที่เป็นที่จดัแสดง
ทรัพยส์มบตัิ ขำ้วของเคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่ำงๆ มำกมำย  
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เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร KONYALI  
บ่ำย น ำท่ำนชม “อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน” (YEREBATAN SARAY) ซ่ึงตั้งอยูเ่ยือ้งกบัวหิำรเซนตโ์ซเฟียเพื่อ

เป็นที่ เก็บน ้ ำส ำหรับใช้ในพระรำชวัง
ส ำรองไวใ้ช้เม่ืออิสตันบูลถูกข้ำศึกปิด
ล้อมเมือง น ำท่ำนสู่ “แกรนด์บาซาร์” 
(GRAND BAZAAR) ต ล ำ ด 
ช้อปป้ิงที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกี
เป็นตลำดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ ภำยใน
ตลำดตกแต่งไวอ้ย่ำงสวยงำมและเป็น
ตลำดเก่ำแก่เปิดมำนำนกว่ำ 1,500 ปี ซ่ึง
สร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือที่ทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้ำนคำ้ขำยของต่ำง ๆ มำกถึง 5,000 ร้ำนคำ้ ที่
ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์มี สินค้ำให้เลือก
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นของกินเล่นขนม
ของตุรกีที่หำซ้ือจำกที่ไหนไม่ได ้ของที่
ระลึกที่แนะน ำก็จะเป็น ลูกปัดตำปีศำจ 
เคร่ืองรำง  ชำ ผลไม้อบแห้ง  ถั่วหลำก
ชนิด เช่น ถั่วแมคคำดำเมีย พิตำชิโอ 
หรือจะเป็นขนมหวำน เตอร์กิสดีไลต ์ 
เค ร่ืองเทศ  เซรำมิก จำน ชำม แจกัน 
เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบื้องเพนทติ์ดผนงั และของที่ระลึกอ่ืนอีกมำกมำย  น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ หรือ สไปช์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ตั้งอยูใ่กล้กบัสะพำนกำลำตำ 
ตลำดตั้งอยูใ่นร่มและเป็นตลำดใหญ่อนัดบัสองในอิสตนับูลรองจำกแกรนด์บำร์ซำร์ ตลำดเคร่ืองเทศ
แห่งกรุงอิสตนับูลน้ีสร้ำงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ำรคำ้ เยนี คำมี รำยไดจ้ำก
ค่ำเช่ำร้ำนส่วนหน่ึงจะน ำมำบ ำรุงมสัยดิและกิจกรรมกำรกุศลอ่ืนๆ มกัเรียกขำนกนัจนติดปำกวำ่ตลำด
อียิปต์ เพรำะที่น่ี มีช่ือเสียงในเร่ืองสินค้ำที่น ำเข้ำจำกกรุงไคโร โดยสินค้ำจะมีเคร่ืองเทศเป็นหลัก 
นอกจำกเคร่ืองเทศ ถั่วชนิดต่ำงๆ รังผึ้ ง และน ้ ำมันมะกอก ยงัหำซ้ือลูกฟิก ขนมเตอร์กิชดีไลท ์
(LOKUM) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของที่ระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกำย ชำชนิดต่ำงๆ   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พกัที่ :            PULLMAN HOTEL ISTANBUL                                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 

 

 

วนัที่แปด(8)     ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวงัโดลมาบาเชห์  
                         SPICE   MARKET – สนามบิน   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนชมควำมงดงำมโดยกำรให้ท่ำนชมควำมงดงำมโดยกำร “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” 

(BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัตน้ๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชำติ
ที่แบ่งอิสตนับูลออกจำกยโุรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมต่อกบัทะเลด ำ (THE BLACK SEA) 
เขำ้กบัทะเลมำร์มำร่ำ (SEA OF MARMARA) ควำมยำวทั้งส้ินประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้งตั้งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวำ่สุดขอบของทวปียโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมำพบกนัที่น่ี   

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร NUSR-ET STEAKHOUSE 
บ่ำย น ำท่ ำน เข้ำชม  “พระราชวั งโดลม า

บ า เ ช ห์ ” (DOLMABABAHCE 
PALACE) สร้ำงโดยสุลต่ำนอบัดุล เมซิด 
(ABDUL MECIT) ใน ปี  2399 ใช้ เวล ำ
สร้ำงถึง 30 ปี สร้ำงด้วยหินอ่อน ศิลปะ
แบบตะวนัออกผสมผสำนกับตะวนัตก 
ตัวอำคำรยำวถึง  600 เมตร ตั้ งอยู่ริม
ชำยฝ่ังทะเลมำร์มำรำในช่องแคบบอส
ฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป  สมควรแก่เวลำ น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนอิสตนับูล อำตำตูร์ก 

20.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 064 

วนัที่เก้า(9)     กรุงเทพฯ             
09.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เ พ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ - อิสตนับูล - กรุงเทพฯ) 
 บินภำยใน 1 เท่ียว (อิสตนับูล-ไคเซอร่ี) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ

ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและ

กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถโคช้ 

  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 หำกท่ำนลืมสัมภำระไวใ้นห้องพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได  ้
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น วนัละ 5 USD / ท่าน / วนั  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิม่ท่ำนละ 

20-28 พ.ย. // 05-13 ธ.ค. 2562  
21-29 ม.ค. // 07-15 ก.พ. // 
18-26 ก.พ. // 05-13 มี.ค. // 

17-25 มี.ค. 2563 

49,900 49,900 49,900 13,900 

30 ธ.ค.62–07 ม.ค.63 59,900 59,900 59,900 16,900 

09-17 เม.ย.63 59,900 59,900 59,900 16,900 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองพร้อมช ำระมดัจ ำ 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


