
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ      

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมือง
ทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย    

DIKILI HALIC PARK HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมัน
โบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองปามุคคาเล    

COLOSSAE HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซ
ราย – เมืองคัปปาโดเกีย    

KALSEDON BOUTIQUE 
CAVE  

หรือเทียบเท่า  

5 
ชมบอลลูนหลากสี – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – โรงงานเซรามิก – โรงงาน
เครื ่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – 
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – โรงงานทอพรม – ชมการแสดง Belly Dance 

   

KALSEDON BOUTIQUE 
CAVE  

หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองโครัม – เมืองโบราณฮัตทูซา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืองอังการา – สุสาน
มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก    

TURIST HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

7 
เมืองคาราบัก – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – พิพิธภัณฑ์     
ซาฟรานโบลู – ตลาดย่านเมืองเก่า – เมอืงอิสตันบูล    

PULLMAN HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

8 
พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโป
โดรม – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – หอคอยกาลาตา – จตุรัสทักษิม – 
สนามบินอิสตันบูล 

    

9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ      

    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
20.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการ

บิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
พร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ 
TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที 

 
 
Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – 

อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอวาลิก 

 
06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับ

สัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  พร้อมออกเดินทางท่องเที ่ยว เมืองชานัคคาเล 
(Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮล
เลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยู่บน



 

จุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มา
รา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมืองทรอย  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
 
 นำท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริม

ทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็น
ม้าไม้ที ่มีชื ่อเสียงโด่งดังมากที ่สุดจากมหากาพย์
ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มี
แบรด พิตต์ แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงนำ 
ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาดใหญ่สีดำ เพื ่อใช้
ดำเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเรื่องทรอย 
หลังจากนั ้นทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จำลองตัวนี้
ให้กับทางการตุรกี เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียง
ให้กับเมืองชานัคคาเลอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติทรอย (Troy National Park) เป็น
โบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งชองโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5 ,000 ปี ภายในอุทยานนำ
ท่านชม ม้าไม้โทรจันหรือม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Trojan Horse) เป็นม้าไม้ที่สร้างจำลองจากบันทึก
ทางประวัติศาสตร์ ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกำนัล แต่ความจริงแอบบรรจุคน
มาในม้าไม้เพื ่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนทำให้เมืองทรอยล้มสลาย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอวาลิก (Ayvalik) เป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลอีเจียน

ชายฝั่งของตุรกี บ้านเรือนของเมืองได้รับอิทธิพลจากประเทศกรีซ 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก DIKILI HALIC PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 
Day3 เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส 

– บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองปามุคคาเล 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้

เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื ่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มี
ฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี 
อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้า
พื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอา
นาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง 
เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลัง
เมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนน



 

หินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรง
ละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของห้องน้ำ ห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นำท่าน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส 
จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ทำ
จากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2015 นำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ชื่อกันว่าเป็นที่
สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต 
 

 จากนั ้นนำท่านเด ินทางส ู ่  ร ้านเตอร ์ก ิช ด ีไลท์ 
(Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของ
ประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) 
เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและ
น้ำตาล มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และ
แมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมี
สีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ำตาลไอ
ซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรก
ด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมา
จากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสี
ขาวขึ้น 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก COLOSSAE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ให้ท่านได้ผ่อนคลายแช่น้ำร้อนภายในโรงแรมที่พัก 



 

 

Day4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโด
เกีย 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผล

จากการไหลของน้ำพุเกล ือแร ่ร ้อนนี ้ ได ้ก ่อให ้เกิด
ทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผล
จากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก 
ภายในบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพ
ล ิส (Hierapolis) เป็นเม ืองโรม ันโบราณท ี ่สร ้ าง
ล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ ่งเชื ่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื ่อเวลาผ่านไปภัย
ธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมอง
ออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 



 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั๋วโมง 40 นาที) ซึ่งเคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชื่อของอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอำนาจรุ่งเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลีย
ของตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางนำ
ท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมัย
โบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขา
เทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าขาย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจาย
ไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกิน
แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป
แท่งกรวยคว่ำปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมือง
เรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่
ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปัจจุบันนี้ก็
ยังเลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมี เมืองใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกียแห่งนี้ ถือเป็นเมืองใต้ดิน
โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว 
ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป็นห้องโถงกว้าง ด้วยความอัศจรรย์ใต้พื้นดิน
แห่งนี้ เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อปี ค.ศ. 1985  
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนที่โรงแรมถ้ำ เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทางของท่าน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถ้ำในเมืองนี้ไม่มีลิฟท์ให้บริการ 



 

 
Day5 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – หุบเขา

พาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – โรงงานทอพรม – ชมการแสดง 
Belly Dance 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของ

นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ 
รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) 

 
1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้น
บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจาก
โรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 



 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน 
โปรแกรมจำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่
บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุม
กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

คำแนะนำ 
- เนื่องด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง 
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์

ทราบตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ์ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด 

กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สำหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจำเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียใน

ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นสถานที่ที่ชาวค
ริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นของ
จักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้าน
การทอพรม และการผลิตเคร่ืองเซรามิก ล้ำค่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  

 
จากนั้นนำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัย
ชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน้ำ 
ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจคุน
ได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน
บางช่วงอาจค่อนข้าง 



 

  
แคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้ความระมัดระวังในการรับลง
ไปชมเมืองใต้ดินแห่งนี้ นำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงาน
เซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ 
(Jewelry Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการ
ผลิตสินค้าพื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ เคบับต้นตำรับ 
 
 นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหินทรง

สูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon 
Valley) เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่ เนื่องจาก
สมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารสำคัญในแถบละแวกนั้น และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้าย
จอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนษุย์
ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีต
อุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 



 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคิดของชาว
คริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 
 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม 
โ ร ง ง านทอพรม  (Carpet Factory) 
เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการ
ผลิตส ินค ้าพ ื ้นเม ืองท ีม ีค ุณภาพและ
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้า 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 
 นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง

ของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เช่ือ
กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องนี้ไว้ให้มีมาจนถึงปัจจุบัน การโชว์ระบำ
หน้าท้องนี้ได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบำ
หน้าท้องของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

 
ที่พัก KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนที่โรงแรมถ้ำ เพ่ือความสะดวกใน
การเดินทางของท่าน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถ้ำในเมืองนี้ไม่มีลิฟท์ให้บริการ 
 
 



 

 

Day6 เมืองโครัม – เมืองโบราณฮัตทูซา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตา
เติร์ก 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโครัม (Çorum) เป็นที่

เมืองที ่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที ่ม ีเส้นทาง
การค้าเก่าแก่ตั้งแต่ตอนกลางของอานาโตเลียไป
จนถึงชายฝั่งทะเลดำ เมืองโครัมยังมีชื่อเสียงใน
ด ้านอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอด ้วยม ือ การผลิต
เครื ่องใช้สิ ่งของที ่ทำมากจากทองแดง และ
ผลิตภัณฑ์เครื ่องหนัง ทั ้งนี ้ยังเป็นศูนย์กลาง
การค้าหลัก อาทิ ธัญพืช ผลไม้ ยาสูบ และน้ำตาล รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีชาวฟรีเจียและฮิตไทต์อีกด้วย 

 
นำท่างเดินทางสู่ เมืองโบราณฮัตทูซา (Hattusa The Ancient Capital of The Hittites) เป็นเมือง
ของชาวฮิตไทต์โบราณ อยู่ทางตอนเหนือของตุรกีตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ก่อนคริสต์ศักราช หรือราวๆ 2,000 
ปี ก่อนคริสตกาล อาณาจักรฮิตไทต์มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองฮัตทูซา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1986 ชาวฮิตไทต์เป็นอารยธรรมที่โดดเด่น ราชอาณาจักรขยายจากทะเลอีเจียน



 

ผ่านอนาโตเลีย ทางตอนเหนือของซีเรีย และแม่น้ำยูเฟรติส หลังจากที่อาณาจักรฮิตไทต์ล่มสลายเมืองฮัตทู
ซาได้ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1834 นักโบราณคดีได้ให้ข้อมูลและชี้ชัดถึงอาณาจักรฮิตไทต์ที่เคยรุ่งเรือง และ
ทางการตุรกีได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ภายในเมืองโบราณฮัตทูซาเป็นซาก
ปรักหักพัง ตัวเมืองประดับประดาด้วยกำแพงหินสองชั้น มีหอคอยมากกว่า 100 แห่ง และประตูทางเข้า 5 
ประตู มีไฮไลท์อย่างประตูสิงโต (Lions Gate), ประตูกษัตริย์ (Royal Gate) และประตูสฟิงซ์ บางส่วนมี
จารึกอักษรอียิปต์ ซึ่งได้รับอิทธิพลประติมากรรมจากอียิปต์โบราณ  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่ หินศิลายาซิลิคายา (Yazilikaya) ตั้งอยู ่ทางเหนือของเมือง เป็นสถานที่
ศักดิ ์สิทธิ ์ของเมืองฮัตทูซา โดยการตัดหิน
และสลักผนังห้องนั ้นเต็มไปด้วยตัวอย่าง
ศิลปะนูนของชาวฮิตไทต์ที่ร่ำรวยที่สุดและ
โดดเด่นที่สุดทั้ง 2 ฝากฝั่ง ซึ่งภาพที่แกะสลัก
นั้นมีเทพเจ้า เทพธิดา และรูปปั้นของกษัตริย์ 
ทูดาลิยาที่ 4 (Tudhaliya IV) มีบุตรคือ อรนุ
วันดาที่ 3 (Arnuwanda III) เป็นกษัตริย์องค์
สุดท้ายของอาณาจักรฮิตไทต์ก่อนจะล่ม
สลาย 

หมายเหตุ : หากในกรณีมีหิมะตกไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเข้าชมทุก
กรณี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา (Angara) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ
ตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็นที่ตั ้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่างๆ 
 
นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถาน
และสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ ่งเป็นผู ้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ 
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 



 

– 1953 มีความสำคัญกับประเทศตุรกีเป็นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขึ้น
ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งนี้บนธนบัตรลีร่าด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก TURIST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day7 เมืองคาราบัก – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู – ตลาดย่าน

เมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาราบัก (Karabuk) ตั้งอยู ่ทางตอนเหนือของเมืองอังการา เป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า รวมไปถึงโรงงานค่าโค้ก เตาหลอม และโรงหล่อของตุรกี  
 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟรานโบลู (Safranbolu) เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะบ้านเรือนในแบบออตโตมัน

โดยแท้ ได้รับการแต่งตั ้งให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ที่แสดงถึงมรดกทาง
ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมผ่านทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากกว่าหนึ่งพันโครงสร้างที่แสดงถึง
ตัวตนของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของตุรกี ทั้งอาคารบ้านเรือน สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึง
ป้อมตำรวจที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ 
จักรวรรดิโรมัน อาณาจักรไบแซนไทน์ อาณาจักรเซลจุก และอาณาจักรออตโตมัน ทั้งนี้ยังเป็นเส้นทาง



 

การค้าขายเส้นทางสายไหมระหว่างเมืองอิสตันบูลอีกด้วย เมืองซาฟรานโบลู เป็นถิ่นกำเนิดของหญ้าฝรั่น 
หลักๆ จะสะกัดสีของหญ้าฝร่ันเพื่อใช้เป็นสีใส่ทั้งขนมและอาหารของตุรก ี ด้วยความหอมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ นอกจากไว้เป็นสีผสมอาหารแล้วยังสามารถใช้ในการย้อมผ้าเพ่ือทำพรมอีกด้วย  

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค (Hidirlik Hill) ให้ท่านอิสระถ่ายภาพบรรยากาศเมือง
ซาฟรานโบลูทั้งเมืองแบบพาโนรามา บริเวณใกล้ๆ มีร้านชาไว้บริการ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม หรือ
เก็บภาพประทับใจในสวนชมวิวตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์     ซาฟรานโบลู (Kaymakam 
Evi Museum House) ด้านในเป็นการจำลองกิจวัตรของชาวบ้านที่แยกชายหญิงให้ผู้ชายนั่งรออาหารที่
ผู้หญิงต้องเป็นผู้ทำอาหาร งานบ้านงานเรือน สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่ผู้ ชายเป็นใหญ่ อีกทั้งยังแสดงถึง
บ้านแบบดั้งเดิมเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสถาปัตยกรรมพลเรือนแบบเก่า ซึ่งสะท้อนชีวิตทาง
สังคมของตุรกีในศตวรรษที่ 18 และ 19 ขนาดและการวางแผนของบ้านได้รับผลกระทบอย่างมากจาก
ขนาดใหญ่ของครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้ วยกันในบ้าน
หลังเดียว สถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจของหลังคาทำให้พวกเขาถูกเรียกว่าบ้านที่มีห้าส่วนหน้า บ้านเป็น
สองหรือสามชั้นประกอบด้วยห้อง 6 ถึง 9 แต่ละห้องมีรายละเอียดทั้งหมดและมีพื้นที่หน้าต่างกว้างขวาง

ให้แสงสว่างเพียงพอ งานไม้ที่ละเอียดอ่อนและการแกะสลักตกแต่งผนังและเพดาน ราวบันได ลูกบิดในร่ม 
ฯลฯ ทั้งหมดมารวมกันเพื่อสร้างความสามัคคีที่ไม่มีใครเทียบของสุนทรียศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปะตุรก ี 
 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
 นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดย่านเมืองเก่า (Old Square) เป็นตรอกซอยในเมืองซาฟรานโบลู มีทั้งเสื้อผ้า 

เคร่ืองประดับ อาหารและขนมให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก หรือจะเลือกมุมถ่ายภาพกับความ
สวยงามของบ้านเรือนดั้งเดิมแบบออตโตมันเพื่ออัพโหลดโซเชียลมีเดียตามอัธยาศัย 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำ
ให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูล
มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล ฝั่งทวีปยุโรป ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ค. 1986 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day8 พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย 

– สไปซ์บาซาร์ – หอคอย  กาลาตา – จตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce 
Palace) สร้างโดยสุลต่านดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี 
ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง
หลัง ด้วยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราบริเวณ
ช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับ

ประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา น้ำพุ อุทยานดอกไม้ 
สระน้ำ รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัวน่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็น
อย่างยิ่ง 



 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่อง
แคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 
32 กิโลเมตรความกว้าง เร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุด
ขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภ์าพ
อันสวยงามของริมฝั่งช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทั้งทั้งระหว่างล่องเรือ 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่าง และ MIX SEAFOOD  
 

นำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื ่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 
(Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดำ เป็น
การเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและกรุณาทำกิริยาให้สำรวม สุเหร่านี้สร้างใน
ปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 
พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู้นำศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คน
เข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลาย
เป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่าน



 

และนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอก
จะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป 
เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะ คุลีเรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่าและจำเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้า

สำหรับคลุมศีรษะ 
 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป 
 

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็น
สนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคำว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูก
นำไปใช ้ในภาษาฝรั ่งเศสด ้วย หมายถึงการแข่งข ันม ้าใจกลางเม ืองมอสโคว์ (Central Moscow 
Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ 
อิสตันบูลในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใคร
ทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เช่ือว่าสร้างก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลัก
งู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่ง
ต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์(Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อน
คริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสา
ปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐาน
ของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะ
เหมือนพีรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบ
ลิสก์  
 

 นำท่านถ ่ายภาพด ้านหน้า ว ิหารเซนต ์โซเฟีย 
(St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia 
Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็น
โบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มี
หลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินก้อน 
ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอบครองเมือง ได้



 

เปลี่ยนโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และ
สาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟียเป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลัง
อยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุด ก่อสร้างด้วย
การ 

  
ใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้ำยันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่า
ล้ำหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้วิหารฮาเกียโซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
 

จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ 
ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื ่องเทศตั้งอยู่

ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี ่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็น
ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้น
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดใหม่ 
ภายในตลาดยังมีสนิค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร

, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่
ระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย หลังจากนั้น

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอย



 

หินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย 9 ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็น
ทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1348 เพ่ือไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึก
จากทางทะเลปัจจุบันชั้นบนเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้า
มากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึก, ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นจุด
นัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรก ี
 
Day9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
01.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ 

TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

01 – 09 ตุลาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

09 – 17 ตุลาคม 2565 39,990 39,990 19,990 10,000 

14 – 22 ตุลาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

23 – 31 ตุลาคม 2565 39,990 39,990 19,990 10,000 

29 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

05 – 13 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

12 – 20 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

19 – 27 พฤศจิกายน 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

10 – 18 ธันวาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

17 – 25 ธันวาคม 2565 38,990 38,990 18,990 10,000 

 



 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท/ท่าน 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และ
ชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% 
เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่
กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 
เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำ
การออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 


