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สัมผสัความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
น าชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 

ชม “พระราชวงัทอปคาปี” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 



  

 

น าท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หน่ึงช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัต้นๆของโลก 

พเิศษ ลิม้รสกบัสเต๊กช่ือดงั NUSR-ET STEAKHOUSE 
พกัโรงแรม 5 ดาว  บินตรงโดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ 

20-28 พ.ย. // 05-13 ธ.ค. // 30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 //  
21-29 ม.ค. // 07-15 ก.พ. // 18-26 ก.พ. // 05-13 มี.ค. // 17-25 มี.ค. // 09-17 เม.ย.2563 

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อสิตนับูล  
18.30 น.         สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตันบลู โดยสายการบิน TURKISK AIRLINES เทีย่วบินที ่TK 065 

วนัที่สอง(2)     อสิตนับลู – คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดนิ  
04.10 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยานอสิตันบลู อาตาตูร์ก  (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
06.40 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินเออร์คิเลท โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK 2010 
08.15 น. เดินทางถึง เมืองไคเซอร่ี ประเทศตุรก ี

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ
ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคัปปาโดเกีย” 
(CAPPADOCIA) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศ
อนัน่ำอศัจรรยแ์ปรสภำพเป็นหุบเขำร่อง
ลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

ๆ ท่ีงดงำม คปัปำโดเกีย  เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรกๆ ท่ีอำศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) 
แปลวำ่ ดินแดนมำ้พนัธ์ุดีตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของตุรกีเป็นพื้นท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส 
และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือประมำณ 3 ล้ำนปีท่ีแล้ว เถ้ำลำวำท่ีพ่นออกมำและเถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำล
กระจำยทัว่บริเวณจนทบัถมเป็ น แผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดั
เซำะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลำ้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำ
น่ำพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดน
ในเทพนิยำยจนผูค้นในพื้ นท่ีเรียกขำนกนัว่ำ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปีค.ศ. 1985 ยูเนสโกไดป้ระกำศให้
พื้นท่ีมหัศจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี น ำท่ำนชม 
“พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสตท่ี์ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพื่อ
สร้ำงโบสถ์และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนของชนเผำ่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์จำกนั้น 
น ำท่ำนร้ำนขำยของพื้นเมือง (GALERIE IKMAN) ซ่ึงมีสินคำ้พื้นเมืองให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย เช่น 
พรม เคร่ืองเงิน และของท่ีระลึกต่ำงๆ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่ำย น ำท่ำนชม “นครใต้ดิน” (UNDERGROUND CITY) เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลำยแห่ง แต่ละแห่งมี

อุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถำนท่ีท่ีผูน้บั
ถือศำสนำคริสต์ใช้หลบภยัชำวโรมนัท่ี
ต้องกำรท ำลำยร้ำงพวกนับถือศำสนำ
คริสต์ เมืองใต้ดินท่ีมีขนำดใหญ่ แต่ละ
ชั้นมีควำมกวำ้งและสูงขนำดเท่ำเรำยืน
ได ้ท ำเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมกั
ไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส ำหรับใช้ประชุม 
มีบ่อน ้ ำและระบบระบำยอำกำศท่ีดี แต่
อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยูลึ่กและทำงเดินบำงช่วงค่อนขำ้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ จำกนั้นน ำ
ท่ำนแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงานเซรามิค” สินคำ้คุณภำพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ให้
เวลำท่ำนเลือกซ้ือตำมอธัยำศยัอิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ และของท่ีระลึก  

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 (ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท 
ดังน้ันการเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR ขึน้กบัดุลยพนิิจของท่าน) 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

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


  

 

 น ำท่ำนชมควำมงดงำม RED VALLEY 
ผำหินสีขำวอมชมพูอมแดง ทิวทศัน์อนั
ตระกำรตำ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงหุบเขำคู่กัน
ไดรั้บกำรยอมรับว่ำเป็นอีกสถำนท่ีหน่ึง
ท่ีงดงำมท่ีสุดในคปัปำโดเกีย  จำกนั้น น ำ
ชม PASABAG VALLEY หินทรงสูง
ใหญ่มี รูปร่ำงคล้ำย เห็ดสำมหัว  เ ป็น
สถำนท่ีท่ีดีท่ีสุดในกำรชมปล่องไฟสำม
เศียร ซ่ึงถูกโอบลอ้มไปดว้ยหินธรรมชำติท่ีมีควำมสวยงำมแปลกตำ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำง
สู่ DEVRENT VALLEY ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสำมำรถเห็นปล่องไฟนำงฟ้ำในรูปแบบต่ำงๆ   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ “อุชิซาร์” (UCHISAR) หน่ึงในควำมมหศัจรรยข์องคปัปำโดเกีย หุบเขำอุซิซำร์ หุบเขำคลำ้ย

จอมปลวกขนำดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยู่อำศยั 
ซ่ึงหุบเขำดังกล่ำวมีรูพรุน มีรอยเจำะ 
รอยขุด อนัเกิดจำกฝีมือมนุษย์ไปเกือบ
ทัว่ทั้งภูเขำ เพื่อเอำไวเ้ป็นท่ีอำศยั อุซิซำร์ 
คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ 
ในอดีตอุซิซำร์ มีไวท้  ำหน้ำท่ีเป็นป้อม
ปรำกำรท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติเอำไว้
สอดส่องขำ้ศึกยำมมีภยัอีกดว้ย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชมกำรแสดงพื้นเมือง “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” (BELLY DANCE) อนัเล่ืองช่ือ ณ เมืองคปัปำโดเกีย 
ระบ ำหนำ้ทอ้งเป็นกำรเตน้ร ำท่ีเก่ำแก่อยำ่งหน่ึง เกิดข้ึนเม่ือประมำณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และ
เมดิเตอร์เรเนียนนกัประวติัศำสตร์เช่ือกนัวำ่ชนเผำ่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส ำคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ ำหน้ำ
ทอ้งให้มีมำจนถึงปัจจุบนั และกำรเดินทำงของชำวยิปซีท ำให้ระบ ำหน้ำทอ้งแพร่หลำยมีกำรพฒันำจน
กลำยเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงำมจนกลำยมำเป็นระบ ำหนำ้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริกำรเคร่ืองด่ืมฟรี
ตลอดกำรแสดง) 

พกัที่ :           ALFINA CAVE HOTEL                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 

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


  

 

วนัที่ส่ี(4)       คปัปาโดเกยี – คอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองคอนย่า” (KONYA) (ระยะทำง 240 กม./ใช้ระยะเวลำเดินทำงประมำณ 2 
ชัว่โมง 55 นำที) เป็นเมืองท่ีนิยมใชเ้ป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัร
เซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกีหรือท่ียุคนั้นเรียก อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ ำ
ของประเทศ น ำท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์เมฟลานา” (MEVLANA MUSEUM) อำคำรหลงัใหญ่ท่ีมีโดมสี
เขียวทรงแปลกตำหลงัน้ีแมจ้ะเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ท่ีน่ีคือสถำนท่ีส ำหรับประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำอิสลำมท่ีสร้ำงโดย 
“เ ม ฟ ล ำ น ำ  เ จ ล ำ ลุ ด ดี น  รู มี ”  
(MEVLANA CELALEDDIN RUMI) 
และบรรดำนกับวชในศำสนำจะใชเ้ป็นท่ี
สวดมนต์ท ำสมำธิด้วยวิธีกำรอดอำหำร
เพื่อทรมำนตัวเองแล้วไปเดินหมุนวน
เป็นวงกลมพร้อมกับกำรท ำจิตให้สงบ
ดว้ยกำรฟังเสียงขลุ่ยเรียกวธีิน้ีวำ่  
“WHIRLING DERVISHES” ดำ้นหนำ้พิพิธภณัฑจ์ะมีสวนสวยริมทำงเดินท่ีปูดว้ยแผน่หิน ส่วน 
พิพิธภณัฑน์ั้นก็ยงัตกแต่งอยำ่งสวยงำม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมดำ้นหน่ึงของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี
จะเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี ผูส้ร้ำง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูติ้ดตำม
รับใช้ใกลชิ้ดท่ำนดว้ย อีกทั้งในวนัท่ี 17 ธันวำคมของทุกปีจะมีกำรเฉลิมฉลองวนัครบรอบกำรจำกไป
ของเมฟลำนำเม่ือปี ค.ศ. 1271 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองปามุคคาเล่” (PAMUKKALE) (ระยะทำง 261 กม./ใช้ระยะเวลำเดินทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง 25 นำที)   ค ำวำ่ “ปำมุคคำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” PAMUK 
หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ KALE หมำยถึง ปรำสำท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวท่ีเกิดข้ึนจำกธำรน ้ ำใตดิ้นท่ีมี
อุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมำณท่ีสูงมำก ไหลรินลงมำจำก
ภูเขำ “คำลดำกึ” ท่ีตั้งอยูห่่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมำเหนือผิวดิน และท ำ ปฏิกิริยำจบัตวัแข็ง
เกำะกนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติอนัสวยงำม
แปลกตำและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำท่ีใดเหมือน จนท ำให้ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำก
องคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัที่ :            NINOVA THERMAL HOTEL                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่ห้า(5)     ปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลสิ – ปราสาทปุยฝ้าย – เซลจุก   
                      เมืองโบราณเอเฟซุส – อซิเมียร์    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
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 น ำท่ำนชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศกัด์ิสิทธ์ิ (HIERAPOLIS) สันนิษฐำนกนัว่ำมีอำยุ
ประมำณ 2200 ปี เพรำะถูกสร้ำงข้ึนก่อน
คริสตกำล  ในยคุของกษตัริยย์ูเมเนสท่ี 2 
แห่งอำณำจกัรเพอร์กำมอน โดยสร้ำงให้
อยู่ใกลก้บัแอ่งน ้ ำแร่ร้อนปำมุคคำเล่ แต่
ห ำกถอดคว ำมค ำ ว่ ำ เ ฮี ย ร ำ โพ ลิ ส 
หมำย ถึง  เ มืองแห่งควำมศัก ด์ิ สิท ธ์ 
เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์
และยุคเส่ือมถอยเฮียรำโพลิสเองก็เป็น
แบบนั้น หลงัจำกเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมนั ก็เกิดแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองย่อยยบั ประมำณ
ปลำยศตวรรษท่ี 2 เฮียรำโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ จนกำ้วสู่ศตวรรษท่ี 3 ดว้ยควำมรุ่งโรจน์ 

 
ท่ีสุดแต่เวลำเคล่ือนไปถึงศตวรรษท่ี 7 ก็ถึงยคุเส่ือม เม่ือถูกขำ้ศึกต่ำงถ่ินรุกรำน นอกจำกน้ียงัไดรั้บควำม
เสียหำยจำกแผ่นดินไหว  จำกนั้น น ำ
ท่ำนชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (COTTON 
CASTLE) เมืองแห่งน ้ ำพุเกลือแร่ร้อน 
น ำท่ ำนชมหน้ำผำ ท่ีขำวกว้ำ งใหญ่
ด้ำนข้ำงของอ่ำงน ้ ำ  เป็นรูปร่ำงคล้ำย
หอยแครงและน ้ ำตกแช่แข็ง ถำ้มองดูจะ
ดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย 
น ้ ำแร่ท่ีไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ อยำ่งมหัศจรรย ์น ้ ำแร่น้ี มีอุณหภูมิ ประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส 
ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ ำพุร้อนสำมำรถรักษำ
โรคได ้

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เซลจุก” (SELCUK)   เมืองโบรำณขนำดเล็กไม่ไกลจำกเมืองโบรำณในเอเฟซุส  

น ำท่ำนชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (EPHESUS) หรือเอเฟส เมืองโบรำณยุคกรีกโรมนั เป็นเมืองเก่ำยุค
จกัรวรรดิโรมนัท่ีถือว่ำเจริญรุ่งเรืองด้วย
ศิลปะวิทยำกำร  มี ระบบวำงท่ อน ้ ำ 
หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้งโรงละครใหญ่
ทรงโคง้แบบพิมพนิ์ยมของกรีกโบรำณ มี
ลำนกวำ้งตรงกลำง แบ่งท่ีนั่งคนดูเป็น 3 
ชั้นตำมระดบัควำมส ำคญัไล่ไปจนถึงคน
ธรรมดำสำมญั ใชเ้ป็นท่ีเป็นท่ีประชุม จดั



  

 

แสดงละครและกำรต่อสู้สิงสำรำสัตวข์องเหล่ำทำส น ำท่ำนเขำ้ชม “โรงงานเคร่ืองหนัง” ซ่ึงมีช่ือเสียง
โด่งดงัของประเทศตุรกี น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองอิซเมียร์” (IZMAI) เมืองเก่ำแก่ ภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นหุบเขำรำยลอ้ม เป็นมหำนครในปลำยสุดทำงตะวนัตกของอำนำโตเลีย และเป็นเมืองอนัดบัท่ี
สำมมีประชำกรมำกท่ีสุดในประเทศตุรกี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที่ :           WYNDHANM HOTEL IZMIR                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
  

วนัที่หก(6)     อซิเมียร์ – ชมเมือง – อสิตนับูล – สุเหร่าสีน า้เงนิ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนผำ่นชม “หอนาฬิกาอิซเมียร์” (IZMIR CLOCK TOWER ) หอนำฬิกำหินอ่อน ตั้งอยูบ่ริเวณใจ
กลำงจตุัรัสโคนัค โดยหอนำฬิกำนั้นมี
ควำมสูงประมำณ 25 เมตร (82 ฟุต) ถูก
ส ร้ ำ ง ข้ึ น ใ น ปี  1901 ใ น รู ป แ บ บ
สถำปัตยกรรมออตโตมัน  เพื่ อ เ ป็น
อ นุ ส ร ณ์ ค ร บ ร อ บ  2 5  ข อ ง 
ABDULHAMID II’S (ครองรำชย ์
1876-1909) ปัจจุบนัหอนำฬิกำแห่งน้ีได้
กลำยเป็นสัญลักษณ์ท่ีส ำคัญแห่งหน่ึง
ของอิซเมียร์ จำกนั้น น ำท่ำนชม “มัสยิดโคนัค” (KONAK MOSQUE) มสัยิดรูปทรงวงกลมขนำดเล็กท่ี
ตั้งอยู่ในเขตจตุัรัสโคนคั ถูกสร้ำงข้ึนในปี 1754 ในรูปแบบสถำปัตยกรรมออตโตมนั หลงัคำ ประตู 
หน้ำต่ำง ถูกล้อมรอบด้วยกระเบ้ืองเซรำมิกและหินอย่ำงสวยงำมน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองอิสตันบูล” 
(ISTANBUL) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์ยำวนำนหลำยศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกำล อิสตนับูล ตั้งอยู่
บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท ำให้อิสตนับูลเป็นเมืองส ำคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป 
คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถำปัตยกรรมอันงดงำมผสมผสำนทั้ ง 2 ทวีป ท ำให้อิสตันบูลมี
เอกลกัษณ์เฉพำะท่ีพิเศษ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่ำย น ำท่ำนชม “สุเหร่าสีน ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่ำสุลต่ำนห์อำร์เหม็ดท่ี 1 

(SULTAN AHMED MOSQUE) **กำร
เขำ้ชมสุเหร่ำทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทำ้ 
ถอดหมวก ถอดแว่นตำด ำ  เ ป็นกำร
เคำรพสถำนท่ี ถ่ำยรูปได ้ห้ำมส่งเสียงดงั 
และกรุณำท ำกิริยำใหส้ ำรวม**  สุเหร่ำน้ี
สร้ำงในปี 2152 และเสร็จปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่ำนอำห์เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ย
อำยุเพียง 27 พรรษำ) มีหอเรียกสวด อยู ่
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6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้  ำศำสนำข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจำกยอด เพื่อให้ผูค้นเขำ้มำสวดมนตต์ำมเวลำ
ในสุเหร่ำ  ช่ือสุเหร่ำสีน ้ำเงินภำยในประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้ำจำกอิซนิค ลวดลำยเป็นดอกไมต่้ำงๆ เช่น 
กุหลำบ ทิวลิป คำร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยำ่งวิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีท่ีให้สุลต่ำนและนำงในฮำเร็ม
ท ำละหมำดและสวดมนตโ์ดยเฉพำะ มีหนำ้ต่ำง 260 บำน สนำมดำ้นหนำ้และดำ้นนอกจะเป็นท่ีฝังศพ
ของกษตัริยแ์ละพระรำชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้ำงท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชนทัว่ไป เช่น 
หอ้งสมุด โรงพยำบำล โรงอำบน ้ำ ท่ีพกักองคำรำวำน โรงครัวสำธำรณะคุลีเรีย (KULLIYE)   
น ำท่ำนชม “ฮิปโปโดรม” (HIPPODROME) หรือสนำมแข่งมำ้โบรำณ ซ่ึงมีเสำโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่
ส่วนปลำยท่ียำว 20 เมตร มีงำนแกะสลกั
อนัมีควำมหมำยและมีค่ำยิ่ง น ำท่ำนเก็บ
ภำพ “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” (SAINT 
SOPHIA) หรือ โบสถฮ์ำเจีย โซเฟีย 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง ก่อนจะ
ได้รับคดัเลือกเขำ้รอบสุดท้ำยให้เป็น 1 
ใน 21 ส่ิงมหศัจรรยย์ุคใหม่อีกคร้ังในปี 
ค.ศ. 2007 เป็นต้นแบบสถำปัตยกรรม
โบสถ์ของคริสต์ศำสนิกชนตะวนัตกยุคไบเซนไทน์ (BYZANTINE) ทั้งนิกำยออร์โธดอกซ์ และ
คำทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต ์ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชำวมุสลิม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พกัที่ :           PULLMAN HOTEL ISTANBUL                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่เจด็(7)     อสิตนับูล – พระราชวงัทอปคาปึ – อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทัน – แกรนด์บาซาร์ 
                       ตลาดเคร่ืองเทศ                 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเข้ำชม “พระราชวังทอปคาปึ” 
(TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขต
เมืองเก่ำซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศำสตร์ท่ี
ไดรั้บ กำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระรำชวงั 
Topkapi สร้ำงข้ึนโดยสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 
ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นท่ีกวำ้งใหญ่ถึง 4 
ลำนกว้ำง และมีอำคำรขนำดเล็กอีก
จ ำนวนมำก ณ จุดท่ีสร้ำงพระรำชวงัแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเล
มำร์มำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอำณำจกัรออตโตมนั พระรำชวงัแห่งน้ีมีรำชวงศแ์ละ
ขำ้รำชบริพำรอำศยัอยูร่วมกนัมำกถึงส่ีพนักวำ่คน น ำท่ำนเขำ้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง
ทรัพยส์มบติั ขำ้วของเคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่ำงๆ มำกมำย  
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เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร KONYALI  
บ่ำย น ำท่ำนชม “อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทนั” (YEREBATAN SARAY) ซ่ึงตั้งอยูเ่ยื้องกบัวิหำรเซนตโ์ซเฟียเพื่อ

เป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใช้ในพระรำชวงั
ส ำรองไวใ้ช้เม่ืออิสตันบูลถูกข้ำศึกปิด
ลอ้มเมือง น ำท่ำนสู่ “แกรนด์บาซาร์” 
(GRAND BAZAAR) ตลำด 
ช้อปป้ิงท่ีใหญ่และโด่งดังท่ีสุดในตุรกี
เป็นตลำดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ ภำยใน
ตลำดตกแต่งไวอ้ย่ำงสวยงำมและเป็น
ตลำดเก่ำแก่เปิดมำนำนกว่ำ 1,500 ปี ซ่ึง
สร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือท่ีทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้ำนคำ้ขำยของต่ำง ๆ มำกถึง 5,000 ร้ำนคำ้ ท่ี
ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์มีสินค้ำให้เลือก
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นของกินเล่นขนม
ของตุรกีท่ีหำซ้ือจำกท่ีไหนไม่ได ้ของท่ี
ระลึกท่ีแนะน ำก็จะเป็น ลูกปัดตำปีศำจ 
เคร่ืองรำง  ชำ ผลไมอ้บแห้ง  ถัว่หลำก
ชนิด เช่น ถั่วแมคคำดำเมีย พิตำชิโอ 
หรือจะเป็นขนมหวำน เตอร์กิสดีไลต ์ 
เคร่ืองเทศ  เซรำมิก จำน ชำม แจกัน 
เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนทติ์ดผนงั และของท่ีระลึกอ่ืนอีกมำกมำย  น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ หรือ สไปช์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ตั้งอยูใ่กลก้บัสะพำนกำลำตำ 
ตลำดตั้งอยู่ในร่มและเป็นตลำดใหญ่อนัดบัสองในอิสตนับูลรองจำกแกรนด์บำร์ซำร์ ตลำดเคร่ืองเทศ
แห่งกรุงอิสตนับูลน้ีสร้ำงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ำรคำ้ เยนี คำมี รำยไดจ้ำก
ค่ำเช่ำร้ำนส่วนหน่ึงจะน ำมำบ ำรุงมสัยิดและกิจกรรมกำรกุศลอ่ืนๆ มกัเรียกขำนกนัจนติดปำกวำ่ตลำด
อียิปต์ เพรำะท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสินค้ำท่ีน ำเข้ำจำกกรุงไคโร โดยสินค้ำจะมีเคร่ืองเทศเป็นหลัก 
นอกจำกเคร่ืองเทศ ถั่วชนิดต่ำงๆ รังผึ้ ง และน ้ ำมันมะกอก ยงัหำซ้ือลูกฟิก ขนมเตอร์กิชดีไลท ์
(LOKUM) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกำย ชำชนิดต่ำงๆ   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

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 ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนชมควำมงดงำมโดยกำรให้ท่ำนชมควำมงดงำมโดยกำร “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” 

(BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัตน้ๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชำติ
ท่ีแบ่งอิสตนับูลออกจำกยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อกบัทะเลด ำ (THE BLACK SEA) 
เขำ้กบัทะเลมำร์มำร่ำ (SEA OF MARMARA) ควำมยำวทั้งส้ินประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้งตั้งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวำ่สุดขอบของทวปียโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมำพบกนัท่ีน่ี   

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร NUSR-ET STEAKHOUSE 
บ่ำย น ำท่ ำน เข้ำชม  “พระราชวั ง โดลมา

บา เช ห์ ” (DOLMABABAHCE 
PALACE) สร้ำงโดยสุลต่ำนอบัดุล เมซิด 
(ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลำ
สร้ำงถึง 30 ปี สร้ำงด้วยหินอ่อน ศิลปะ
แบบตะวนัออกผสมผสำนกบัตะวนัตก 
ตัวอำคำรยำวถึง  600 เมตร ตั้ งอยู่ ริม
ชำยฝ่ังทะเลมำร์มำรำในช่องแคบบอส
ฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป  สมควรแก่เวลำ น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนอิสตนับูล อำตำตูร์ก 

20.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่วบินที ่TK 064 

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

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เ พ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่ำนละ 

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

17-25 ม.ี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 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 



  

 



  

 



  

 

 

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

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

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและ

กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถโคช้ 

  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



  

 

 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

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

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองพร้อมช ำระเตม็จ ำนวน 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

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

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 


