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สัมผสัความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
น าชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 

ชม “พระราชวงัทอปคาปี” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
น าท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัต้นๆของโลก 

พเิศษ ลิม้รสกบัสเต๊กช่ือดัง NUSR-ET STEAKHOUSE 

แกรนด์ตุรก ี9 วนั 6 คืน  [TK] 
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พกัโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ 

07-15 ก.พ. // 18-26 ก.พ. // 05-13 มี.ค. // 17-25 มี.ค. // 09-17 เม.ย.2563 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อสิตันบูล  
18.30 น .         สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

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

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

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคปัปาโดเกีย ” (CAPPADOCIA) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลึก  เนินเขา  กรวยหิน  และเสารูปทรงต่าง  ๆ ที่งดงาม  คปัปาโดเกีย   เป็นช่ือเก่าแก่
ภาษาฮิตไทต์  (ชนเผา่รุ่นแรกๆ  ที่อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี ) แปลวา่  ดินแดนมา้พนัธุดี์ตั้งอยูท่าง
ตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส  และ ภูเขาไฟฮาซาน  เม่ือประมาณ  
3 ลา้นปีที่แลว้  เถา้ลาวาที่พน่ออกมาและเถา้ถ่านจาํ นวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็  น 
แผน่ดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส นํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน  แผน่ดินภูเขาไฟไป
เร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง  ที่เตม็ไปดว้ยหินรูป  แท่ง 
กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้  นที่เรียก
ขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปีค .ศ. 1985 ยเูนสโกไ ดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ี เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  นาํท่านชม  “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ” (GOREME 
OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง  ค.ศ. 
9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุ ดถํ้า
เป็นจาํนวนมากเพือ่สร้างโบสถแ์ละยงั
เป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่
ลทัธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์  
จากนั้น นาํท่านร้านขายของพื้นเมือง 
(GALERIE IKMAN) ซ่ึงมีสินคา้พื้นเมืองใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย เช่น พรม เคร่ืองเงิน และของที่
ระลึกต่างๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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บ่าย นาํท่าน ชม  “นครใต้ดิน ” 
(UNDERGROUND CITY) เมืองใตดิ้น   
ของตุรกีมีอยูห่ลายแห่ง  แต่ละแห่งมี
อุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถานที่ที่ผูน้บั
ถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัที่
ตอ้งการทาํลายร้างพวกนบัถือศาสนา
คริสต์  เมืองใตดิ้นที่มีขนาดใหญ่  แต่ละ
ชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนื
ได้ ทาํเป็นหอ้ง  ๆ มีทั้งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน์  มีโบสถ์  หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม  มีบ่อนํ้ าและระบบ
ระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวน
กนัไม่ได ้จากนั้นนาํท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงานเซรามิค ” สินคา้คุณภาพดี และขึ้นช่ือ
ของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของที่ระลึก  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ห้องอาหาร HANEDAN 

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

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

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านชมความ งดงาม  RED VALLEY 

ผาหินสีขาวอมชมพู อมแดง  ทิวทศัน์อนั
ตระการตา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงหุบเขาคู่กนั
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นอีกสถานที่หน่ึง
ที่งดงามที่สุดในคปัปาโดเกีย  จากนั้น นาํ
ชม PASABAG VALLEY หินทรงสูง
ใหญ่มีรูปร่างคลา้ยเห็ดสามหวั  เป็น
สถานที่ที่ดีที่สุดในการชมปล่องไฟสาม
เศียร ซ่ึงถูกโอบลอ้มไปดว้ยหินธรรมชาติที่มีความสวยงามแปลกตา ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทาง
สู่ DEVRENT VALLEY ซ่ึงเป็นจุดชมววิที่สามารถเห็นปล่องไฟนางฟ้าในรูปแบบต่างๆ   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่าย นาํท่านสู่ “อุชิซาร์” (UCHISAR) หน่ึงในความมหศัจรรยข์องคปัปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร์  หุบเขาคลา้ย
จอมปลวกขนาดใหญ่  ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั  
ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน  มีรอยเจาะ  
รอยขดุ  อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบ
ทัว่ทั้งภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นที่อาศยั  อุซิซาร์ 
คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ  
ในอดีตอุซิ ซาร์  มีไวท้าํหนา้ที่เป็นป้อม
ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้
สอดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชมการแสดงพื้นเมือง  “ระบาํหนา้ทอ้ง ” (BELLY DANCE) อนัเล่ืองช่ือ  ณ เมืองคปัปาโดเกีย  
ระบาํหนา้ทอ้งเป็นการเตน้ราํที่เก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดขึ้นเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิต ์และ
เมดิเตอร์เรเนียนนกัประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้
ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยปิซีทาํใหร้ะบาํหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจน
กลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น  สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั  (บริการเคร่ืองด่ืมฟรี
ตลอดการแสดง) 

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

นาํท่านออกเดินทางสู่  “เมืองคอนย่า ” (KONYA) (ระยะทาง 240 กม./ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 55 นาที) เป็นเมืองที่นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
เซลจุกเติร์ก  ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรก
ของชาวเติร์กในตุรกีหรือที่ยคุนั้นเรียก  
อนาโตเลีย  เป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าของประเทศ  
นาํท่านชม  “พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ” 
(MEVLANA MUSEUM) อาคารหลงั
ใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลงัน้ี
แมจ้ะเป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนั  แต่ใน
อดีตแลว้ที่น่ีคือสถานที่สาํหรับประกอบ
พธีิกรรมทางศาสนาอิสลามที่สร้างโดย  “เมฟลานา  เจลาลุดดีน  รูมี” ( MEVLANA CELALEDDIN 
RUMI) และบรรดานกับวชในศาสนาจะใชเ้ป็นที่สวดมนตท์าํสมาธิดว้ยวธีิการอดอาหารเพือ่ทรมาน 
ตวัเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกบัการทาํจิตใหส้งบดว้ยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวธีิน้ีวา่  
“WHIRLING DERVISHES” ดา้นหนา้พพิธิภณัฑจ์ะมีสวนสวยริมทางเดินที่ปูดว้ยแผน่หิน ส่วน 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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พพิธิภณัฑน์ั้นก็ยงัตกแต่งอยา่งสวยงาม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมดา้นหน่ึงของพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี
จะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผูส้ร้าง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูติ้ดตาม
รับใชใ้กลชิ้ดท่านดว้ย อีกทั้งในวนัที่  17 ธนัวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองวนัครบรอบการจากไป
ของเมฟลานาเม่ือปี ค.ศ. 1271 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปามุคคาเล่ ” (PAMUKKALE) (ระยะทาง 261 กม./ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาที)   คาํวา่ “ปามุคคาเล่ ” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย ” PAMUK 
หมายถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท เป็นนํ้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารนํ้ าใตดิ้นที่มี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผวิดิน และทาํ ปฏิกิริยาจบัตวัแขง็
เกาะกนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอนัสวยงา ม
แปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาํใหป้ามุคคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปีค.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 
 นาํท่านชม  “นครโบราณเฮียราโพลิส ” หรือนครศกัด์ิสิทธ์ิ (HIERAPOLIS) สนันิษฐานกนัวา่มีอายุ

ประมาณ 2200 ปี เพราะถูกสร้างขึ้นก่อน
คริสตกาล  ในยคุของกษตัริยย์เูมเนสที่  2 
แห่งอาณาจกัรเพอร์กามอน โดยสร้างให้
อยูใ่กลก้บัแอ่งนํ้ าแร่ร้อนปามุคคาเล่  แต่
หากถอดความคาํวา่เฮียราโพลิส  
หมายถึง  เมืองแห่งความศกัด์ิสิทธ์  
เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองที่มียคุรุ่งโรจน์
และยคุเส่ือมถอยเฮียรา โพลิสเองก็เป็น
แบบนั้น  หลงัจากเมืองน้ีถูกยกใหพ้วกโรมนั  ก็เกิดแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองยอ่ยยบั  ประมาณ
ปลายศตวรรษที่ 2 เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ จนกา้วสู่ศตวรรษที่ 3 ดว้ยความรุ่งโรจน์ 
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ที่สุดแต่เวลาเคล่ือนไปถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยคุเส่ือม เม่ือถูกขา้ศึกต่างถ่ินรุกราน นอกจากน้ียงัไดรั้บความ
เสียหาย จากแผน่ดินไหว   จากนั้น นาํ
ท่านชม “ปราสาทปุยฝ้าย ” (COTTON 
CASTLE) เมืองแห่งนํ้ าพเุกลือแร่ร้อน  
นาํท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่
ดา้นขา้งของอ่างนํ้ า  เป็นรูปร่างคลา้ย
หอยแครงและนํ้ าตกแช่แขง็  ถา้มองดูจะ
ดูเหมือนสร้างจากหิมะ  เมฆหรือปุยฝ้าย  
นํ้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็น
หินปูน  หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง  ๆ อยา่งมหศัจรรย์  นํ้ าแร่น้ี  มีอุณหภูมิ  ประมาณ  33-35 องศาเซลเซียส  
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ  
ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํ้ าพรุ้อนสามารถรักษา
โรคได ้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เซลจุก” (SELCUK)   เมืองโบราณขนาด เล็กไม่ไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุ ส  

นาํท่านชม “เมืองโบราณเอเฟซุส ” (EPHESUS) หรือเอเฟส เมืองโบราณยคุกรีกโรมนั เป็นเมืองเก่ายคุ
จกัรวรรดิโรมนัที่ถือวา่เจริญรุ่งเรืองดว้ย
ศิลปะวทิยาการ มีระบบวางท่อนํ้ า 
หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้งโรงละครใหญ่
ทรงโคง้แบบพมิพนิ์ยมของกรีกโบราณ มี
ลานกวา้งตรงกลาง แบ่งที่นัง่คนดูเ ป็น 3 
ชั้นตามระดบัความสาํคญัไล่ไปจนถึงคน
ธรรมดาสามญั ใชเ้ป็นที่เป็นที่ประชุม จดั
แสดงละครและการต่อสูสิ้งสาราสตัว์
ของเหล่าทาส  นาํท่านเขา้ชม “โรงงานเคร่ืองหนัง ” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี  นาํท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองอิซเมียร์” (IZMAI) เมืองเก่าแก่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขารายลอ้ม  เป็นมหานคร
ในปลายสุดทางตะวนัตกของอานาโตเลีย  และเป็นเมืองอนัดบัที่สามมีประชากรมากที่สุดในประเทศ
ตุรกี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

นาํท่านผา่นชม  “หอนาฬิกาอิซเมียร์ ” (IZMIR CLOCK TOWER ) หอนาฬิกาหินอ่อน  ตั้งอยูบ่ริเวณใจ
กลางจตัุรัสโคนคั  โดยหอนาฬิกานั้นมี
ความสูงประมาณ  25 เมตร  (82 ฟุต) ถูก
สร้างขึ้นในปี  1901 ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมออตโตมนั  เพือ่เป็น
อนุสรณ์ครบรอบ  25 ของ  
ABDULHAMID II’S (ครองราชย์  
1876-1909) ปัจจุบนัหอนาฬิกาแห่งน้ีได้
กลายเป็นสญัลกัษณ์ที่สาํคญัแห่งหน่ึง
ของอิซเมียร์ จากนั้น นาํท่านชม “มัสยิดโคนัค ” (KONAK MOSQUE) มสัยดิรูปทรงวงกลมขนาดเล็กที่
ตั้งอยูใ่นเขตจตุัรัสโคนคั  ถูกสร้างขึ้นในปี  1754 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมนั  หลงัคา  ประตู  
หนา้ต่าง  ถูกลอ้มรอบดว้ยกระเบื้องเซรามิกและหินอยา่งสวยงาม นาํท่าน เดินทางสู่  “เมืองอิสตันบูล ” 
(ISTANBUL) เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล  อิสตนับูล  ตั้งอยู่
บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทาํใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองสาํคญัเพยีงเมืองเดียวในโลก  ที่ตั้งอยูใ่น  2 ทวปี 
คือ  ทวปียโุรป  และทวปีเอเชีย  สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง  2 ทวปี  ทาํใหอิ้ สตนับูลมี
เอกลกัษณ์เฉพาะที่พเิศษ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านชม “สุเหร่าสีน ้าเงิน ” (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิม  คือ  สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่  1 

(SULTAN AHMED MOSQUE) **การ
เขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้  
ถอดหมวก  ถอดแวน่ตาดาํ  เป็นการ
เคารพสถานที่ ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสียงดงั  
และกรุณาทาํกิริยาใหส้าํรวม**  สุเหร่าน้ี
สร้างในปี  2152 และเสร็จปี  2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดส้ินพระชนมด์ว้ย
อายเุพยีง  27 พรรษา ) มีหอเรียกสวด  อยู ่
6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้าํศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้ม าสวดมนตต์ามเวลา
ในสุเหร่า  ช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินภายในประดบัดว้ยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค  ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ  เช่น 
กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยา่งวจิิตรตระการตา  ภายในมีที่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็ม
ทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ  มีหนา้ต่าง  260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมีส่ิงก่อสร้างที่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป  เช่น  
หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้ า ที่พกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE)   
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นาํท่านชม  “ฮิปโปโดรม ” (HIPPODROME) หรือสนามแข่งมา้โบราณ  ซ่ึงมีเสาโอเบลิสคซ่ึ์ งเหลือแค่
ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร มีงานแกะสลกั
อนัมีความหมายและมี ค่ายิง่ นาํท่านเก็บ
ภาพ  “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ” (SAINT 
SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง  ก่อนจะ
ไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบสุดทา้ยใหเ้ป็น 1 
ใน 21 ส่ิงมหศัจรรยย์คุใหม่อีกคร้ังในปี 
ค.ศ. 2007 เป็นตน้แบบสถาปัตยกรรม
โบสถข์องคริสตศ์าสนิกชนตะวนัตกยคุไบเซนไทน์ (BYZANTINE) ทั้งนิกายออร์โธดอกซ์  และ
คาทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

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

นาํท่านเขา้ชม  “พระราชวังทอปคาปึ ” 
(TOPKAPI PALACE) ตั้งอยูใ่นเขต
เมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ที่
ไดรั้บ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยเูนสโกตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1985 พระราชวงั  
Topkapi สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 
ในปี  ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวา้งใหญ่ถึง  4 
ลานกวา้ง  และมีอาคารขนาดเล็กอีก
จาํนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเล
มาร์มาร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั  พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละ
ขา้ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คน นาํท่านเขา้ชม ส่วนของทอ้งพระโรงที่เป็นที่จดัแสดง
ทรัพยส์มบตัิ ขา้วของเคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร KONYALI  
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บ่าย นาํท่านชม “อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน” (YEREBATAN SARAY) ซ่ึงตั้งอยูเ่ยือ้งกบัวหิารเซนต์โซเฟียเพือ่
เป็นที่เก็บนํ้ าสาํหรับใชใ้นพระราชวงั
สาํรองไวใ้ชเ้ม่ือ อิสตนับูลถูกขา้ศึกปิด
ลอ้มเมือง  นาํท่านสู่  “แกรนด์บาซาร์ ” 
(GRAND BAZAAR) ตลาด  
ชอ้ปป้ิงที่ใหญ่และโด่งดงัที่สุดในตุรกี
เป็นตลาดสไตลเ์ตอร์กิชแท้  ๆ ภายใน
ตลาดตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามและเป็น
ตลาดเก่าแก่เปิดมานานกวา่  1,500 ปี ซ่ึง
สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือที่ทั้งหมดเกือบ  ๆ 200 ไร่ มีร้านคา้ขายของต่าง  ๆ มากถึง  5,000 ร้านคา้  ที่
ตลาดแกรนดบ์าซ่าร์ มีสินคา้ใหเ้ลือก
มากมายไม่วา่จะเป็นของกินเล่นขนม
ของตุรกีที่หาซ้ือจากที่ไหนไม่ได้  ของที่
ระลึกที่แนะนาํก็จะเป็น  ลูกปัดตาปีศาจ  
เคร่ืองราง   ชา  ผลไมอ้บแหง้   ถัว่หลาก
ชนิด  เช่น  ถัว่แมคคาดาเมีย  พติาชิโอ  
หรือจะเป็นขนมหวาน  เตอร์กิสดีไลต์   
เคร่ืองเทศ   เซรามิก  จาน  ชาม  แจกนั  
เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบื้องเพนทติ์ดผนงั และของที่ระลึกอ่ืนอีกมากมาย   นาํ
ท่านเดินทางสู่  ตลาดเคร่ืองเทศ  หรือ สไปช์มาร์เก็ต  (SPICE MARKET) ตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา  
ตลาดตั้งอยูใ่นร่มและเป็นตลาดใหญ่อนัดบัสองในอิสตนับูลรองจากแกรนด์ บาร์ซาร์  ตลาดเคร่ืองเทศ
แห่งกรุงอิสตนับูลน้ีสร้างตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ารคา้  เยนี คามี รายไดจ้าก
ค่าเช่าร้านส่วนหน่ึงจะนาํมาบาํรุงมสัยดิและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ  มกัเรียกขานกนัจนติดปากวา่ตลาด
อียปิต์  เพราะที่น่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสินคา้ที่ นาํเขา้จากกรุงไคโร  โดยสินคา้จะมีเคร่ืองเทศเป็นหลกั  
นอกจากเคร่ืองเทศ  ถัว่ชนิดต่างๆ  รังผึ้ง  และนํ้ ามนัมะกอก  ยงัหาซ้ือลูกฟิก  ขนมเตอร์กิชดีไลท์  
(LOKUM) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของที่ระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกาย ชาชนิดต่างๆ   

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

(BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัตน้ๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติ
ที่แบ่งอิสตนับูลออกจากยโุรปและเอเชีย  ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมต่อกบัทะเลดาํ  (THE BLACK SEA) 
เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า  (SEA OF MARMARA) ความยาวทั้งส้ินประมาณ  32 ก.ม. ความกวา้งตั้งแต่  500 
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวา่สุดขอบของทวปียโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนัที่น่ี   

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร NUSR-ET STEAKHOUSE 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม  “พระราชวังโดลมา

บาเชห์ ” (DOLMABABAHCE 
PALACE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด 
(ABDUL MECIT) ในปี  2399 ใชเ้วลา
สร้างถึง  30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน  ศิลปะ
แบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก  
ตวัอาคารยาวถึง  600 เมตร  ตั้งอยูริ่ม
ชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอส
ฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป  สมควรแก่เวลา นาํคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตนับูล อาตาตูร์ก 

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 พ่ือความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ   ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตดัสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ - อิสตนับูล - กรุงเทพฯ) 
 บินภายใน 1 เท่ียว (อิสตนับูล-ไคเซอร่ี) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ

ตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและ

กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 นํ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 

  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

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

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิม่ท่านละ 

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 

09-17 เม.ย.63 55,900 55,900 55,900 16,900 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองพร้อมชาํระมดัจาํ 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกร ณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


