


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา	-	ทาอากาศยานอังการาเอเซนโบกา

พักที่
BERA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 เมืองคัปปาโดเกีย	-	เมืองเกอเรเม	-	โรงงานทอพรม	-	โรงงานเซรามิค	-	นคร
ใตดินไคมัคลี	-	ระบําหนาทอง

พักที่
AVRASYA
HOTEL
	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองคอนยา	-	พิพิธภัณฑเมฟลานา	-	เมืองปามุคคาเล	-	เมืองคัปปาโดเกีย	-
คาราวานสไลน

พักที่	PAM
THERMAL
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4
เมืองปามุคคาเล	-	เมืองโบราณเฮียราโพลิส	-	เมืองปามุคคาเล	-	เมือง	คูซา
ดาสึ	(Kusadasi)	-	เมืองโบราณเอเฟซุส	-	หองสมุดเซลซุส	-	หองอาบน้ําแบบ
โรมันโบราณ	(Roman	Bath)	-	โบสถนักบุญเซนต	จอหน	-	บานพระแมมารี	-
โรงงานหนังชั้นนํา	-	เมืองอิชเมียร	(Izmir)

พักที่
DOUBLE
TREE	BY
HILTON
หรือเทียบ
เทา

5 เมืองเพอรกามัม	(Pergamom)	-	วิหารอะโครโปลิส	-	เมืองทรอย	-	มาไมจํา
ลองแหงทรอย	-	เมืองชานัคคาเล

พักที่
KOLIN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 ชองแคบบอสฟอรัส	-	อิสตันบูล	-	พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce)	-	แก
รนดบาซาร	(Grand	Bazaar)	-	สไปซมารเกต

พักที่
RAMADA
PLAZA
หรือเทียบ
เทา

7 จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	-	ฮิปโปโดรม
(Hippodrome)	-	สุเหราสีน้ําเงิน	-	สุเหราเซนตโซเฟีย	-	อุโมงคเก็บน้ําเยเรบา
ตัน	-	สนามบินซาบิฮาโกคเจน	-	สนามบินโดฮา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

11	พ.ย.	60	-	18	พ.ย.	60 29,911	บาท 29,911	บาท 29,911	บาท 3,500	บาท



*คณะเดินทางวันที	่8	–	15	พ.ย.	60	*
ออกเดินทางเทีย่วบินที	่QR831	เวลา	08.35	น.	และถึงโดฮา	เวลา	11.45	น.	ออกเดินทางตอเทีย่วบิน

ที	่QR257	เวลา	14.15	น.	และถึงอังการา	เวลา	18.30	น.
*คณะเดินทางวันที	่4	–	11,	11	–	18,	18	–	25,	25	พ.ย.	–	1	ธ.ค.	60*
ออกเดินทางเทีย่วบินที	่QR831	เวลา	08.35	น.	และถึงโดฮา	เวลา	12.00	น.	ออกเดินทางตอเทีย่วบิน

ที	่QR257	เวลา	14.15	น.

ชวงเชา
06.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร	Q

สายการบิน	กาตาร	แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.20	น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินกาตาร	แอรเวย	เทีย่วบินที	่QR831

ชวงบาย
12.10	น.	เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
14.25	น.	ออกเดินทางสูอิสตันบูล	โดยสายการบินกาตาร	แอรเวย	เที่ยวบินที่	QR	257

ชวงคํ่า
18.25	น.ถึงสนามบินเอเซนโบกา	(Ankara	Esenboğa	Airport)	กรุงอังการา	(Ankara)	ประเทศตรุกี

(Turkey)	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4	ชัว่โมง)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
นําเขาสูที่พัก	BERA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

	พักที่	BERA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของเมืองหลวงของประเทศตุรกี	ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไป
28กิโลเมตร	และเริ่มใชมาตั้งแต	พศ2498	และไดตั้งชื่อตามหมูบาน	Esenboğa
ที่แปลวา	"กระทิงที่อากาศปลอดโปรง"



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจาก

ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกวาง	แลวทับถมเป็นเวลาหลายลานปี	เมื่อวันเวลาผานไป
พายุ	ลม	ฝน	และหิมะไดเป็นกัดเซาะแผนดิน	มาเรื่อยๆ	กอใหเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารองลึก	เนินเขา
กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ	เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม	แปลกตาและนาอัศจรรย	ดั่งสวรรคบนดิน	จนไดชื่อ
วา	“ดินแดนแหงปลองนางฟ า”	และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี	(ระยะทาง	308	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําคณะออกเดินทาง	สูเมืองเกอเรเม	(Goreme)

นําทานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกลางแจง	(Goreme	Open-Air	Museum)	ซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตใน
ชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสราง
โบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม	(Carpet	Factory)	และโรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos

Village)	คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
นําทานชมนครใตดิน	(Underground	City	Derinkuyu	or	Kaymakli)	ซึ่งเป็นที่หลบซอนจากการรุกราน

ของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใตดินพรอมสรรพ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
ชมระบําหนาทอง	(Belly	dance)	และการแสดงพื้นเมืองตางๆ	ของตุรกีอันลือชื่อทีน่าตื่นตาตื่นใจ
นําเขาสูทีพ่ัก	AVRASYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต	ซึ่งชาวคริสตมีความตองการที่จะเผยแพร
ศาสนา	ไดขุดเจาะแทงหินที่เกิดจากเศษเถาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
สามสิบลานปีกอน	(แทงหินมีรูปรางแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลม
ในขณะที่ยังไมแข็งตัวดี)	เป็นถํ้าตางๆเป็นจํานวนมากใหเป็นโบสถเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา	และเพื่อสําหรับหลบภัยและปองกันการรุกรานของชน
เผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต	"เกอเรเม"	ไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยยูเนสโกในปี	ค.ศ.1985



พรมเป็นสินคาที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล	ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาว
ของเสนใยที่ใชทอคือ	ฮาลื่อและคิลิม	ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน	วัสดุที่
ใชทอมีทั้งขนสัตวฝาย	ไหม	เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก	ดานหน่ึงจึงปุยขึน้
เป็นลายตามที่ชางตองการ	สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน	แตทอโดยไมตัดดาย
พรม	จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

โรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)	คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ให
เวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึก
ศัตรู	โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด	ลึกถึง	85	เมตรทีเดียว	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอมอาหาร	หองครัว	หอง
อาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ	แมจะเป็นเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น	แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย	หนารอนอากาศเย็น	หนาหนาว
อากาศอบอุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	AVRASYA	HOTEL		หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
**	สําหรับทานใดทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	จะตองออกจากโรงแรม

05.00	น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดยาก	ใชเวลาอยูบอลลูน
ประมาณ	1	ชัว่โมง	(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร	ราคา	US	200	ตอ	1	ทาน)	**

นําทานชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกวาง	แลวทับถมเป็นเวลาหลายลานปี	เมื่อวันเวลาผานไป	พายุ	ลม	ฝน	และหิมะไดเป็นกัดเซาะแผนดิน
มาเรื่อยๆ	กอใหเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารองลึก	เนินเขา	กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ	เกิดเป็นภูมิประเทศ
ที่งดงาม	แปลกตาและนาอัศจรรย	ดั่งสวรรคบนดิน	จนไดชื่อวา	“ดินแดนแหงปลองนางฟา”	และไดรับการแตงตั้ง
จากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี	.
แลวนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา	(Konya)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงปี	ค.ศ.

1071-1308	รวมทั้งยังเป็นศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย	ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสอง
ขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑเมฟลานา	(Mevlana	Museum)	หรือสํานักลมวน	เริ่มกอตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.	1231

โดยเมฟลานา	เจลาเลคดิน	รูบี	ซึ่งเชื่อกันวา	ชายคนน้ีเป็นผูวิเศษของศาสนาอิสลาม	หรือเรียกไดวาเป็นผูชักชวน



คนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม	โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
(ระยะทาง	313	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	โดยระหวางทางกอนถึงเมืองคัปปาโดเกีย
นําทานแวะชม	”คาราวานสไลน”	ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี	(Sultan	Han	Caravanserai)

ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี	สรางโดยสุลตานอาเลดดิน	เคยโคบาท	ราวศตวรรษที่	13	ประตูทําดวยหินออนสกัด
ลวดลายโบราณ	ตรงกลางเป็นสุเหรา	สวนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว	หองน้ํา	และหองนอน	(ระยะทาง	400	กม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ	5	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	PAM	THERMAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวก
เติรกบนแผนดินตุรกี	ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดด
เดนที่น่ี	และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี	ที่ถือกําเนิดมาจาก
การกอตั้งของเมฟลานา	เยลาเลดิน	ผูซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาว
คริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษใน
สายตาเหลาสาวก

เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ	โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุยสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟานาเจลา
เลดดิน	อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน	เคยโคบาท
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม	และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และบุตร	ของเม
ฟลานาดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”



สําหรับทานใดทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	จะตองออกจากโรงแรม
05.00	น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดยาก	ใชเวลาอยูบอลลูน
ประมาณ	1	ชัว่โมง
คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร	ราคา	US	200	ตอ	1	ทาน

เป็นโรงแรมที่พักสมัยโบราณที่สามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได
เป็น	1	ใน	3	อนุสรณที่สําคัญของโรงแรมคาราวาน	ของประเทศตุรกี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	PAM	THERMAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เทีย่วเมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ

35	องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็นที่มีแรหินปูน	(แคลเซียมออกไซด)	ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก	ไหลรินลงมาจาก
ภูเขา	“คาลดากึ”	ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ	รินเออทนขึน้มาเหนือผิวดิน	และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกัน
เป็นริ้ว	เป็นแอง	เป็นชั้น	ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ	เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ	อันสวยงามแปลกตาที่
โดดเดนเป็นเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน	จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส	ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี	ค.ศ.	1988	สําคัญอื่นๆ	ไดแก	พิพิธภัณฑปา
มุคคาเล	โรงอาบน้ําโรมัน	โบสถสมัยไบแซนไทน
ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส	(Hierapolis)	ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค	กอตั้งโดยกษตัริยยูเมเนสที่	1แหง

แพรกามุม	ในปี	190	กอนคริสตกาล	สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึน้หลายครั้งหลังปี	ค.ศ	1334	จึงไมมีคน
อาศัยอยูอีก	ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเป็นบอน้ําที่ศักสิทธิ	์ซึ่งปัจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล	สถานที่สําคัญ
อื่นๆ	ไดแก	พิพิธภัณฑปามุคคาเล	โรงอาบน้ําโรมัน	โบสถสมัยไบแซนไทน
นําทานชมปามุคคาเล	(Pamukkale)	หรือปราสาทปุยฝ าย	(Cotton	Castle)	ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนที่มีแร

ธาตุแคลเซี่ยม	คารบอเนต	มาตกตะกอน	เกิดเป็นลักษณะหนาผา	ซอนกันเป็นชั้นน้ําตก	มีสีขาวคลายกับสรางมา
จากปุยฝาย	ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน	ยอยเป็นรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย
น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ	35	–	100	องศาเซลเซียส	ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม	เพราะเชื่อวามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ	โรคไขขออักเสบ	ความดันโลหิตสูง	โรคทางเดินปัสสาวะ	และโรคไต	ในอดีตกาล
ชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได	จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ันออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ	(Kusadasi)

นําทานเดินทางเขาสู	(City	of	Ephesus)	ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา	“มหานครแหงแรกและยิ่ง
ใหญที่สุดในเอเซีย”	เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด	ถนนทุกสายปูดวยหินออน
ชมหองสมุดเซลซุส	(The	Library	of	Celsus)	หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา	3	ทาง	โดยบริเวณประตูทางเขามี

รูปแกะสลักเทพี	4	องคประดับอยู	ไดแก	เทพีแหงปัญญา	เทพีแหงคุณธรรม	เทพีแหงความเฉลียวฉลาด	และเทพี
แหงความรู	รูปแกะสลักเทพีทั้ง	4	องคน้ีเป็นของจําลอง	สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไป
ออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา
แวะชมโรงละครเอเฟซุส	ซึ่งจุคนไดประมาณ	30,000	คน	เป็นโรงละครกลางแจงที่ใหญเป็นอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตุรกี	มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึน้ไป	ปัจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเป็นครั้งคราว
หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(Roman	Bath)	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวัน

น้ี



ชมโบสถนักบุญเซนต	จอหน	(Basilic	of	St.	John)	สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนา
ไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน
จากน้ันนําทานเขาชมบานของพระแมมารี	(House	of	vergin	mary)	ซึ่งเชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่

พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี	ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ
แอนนา	แคเทอรีน	เอมเมอริช	Anna	Catherine	Emmerich	ค.ศ.	1774-1824	
หลังจากน้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา	Leather	Fashion	House	โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี	ให

ทานมีเวลาเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑเสื้อหนัง	ตามอัธยาศัย	จากน้ันเดินทางสูเมืองอิชเมียร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	DOUBLE	TREE	BY	HILTON	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

มีไฮไลตอยูที่สระน้ําแรโบราณ	ที่มีน้ําแรธรรมชาติผุดขึน้มาชั่วนาตาปีนับแต
อดีตคราวสรางเมืองจนถึงปัจจุบัน	และเป็นน้ําแรที่ขึน้ชื่อในเรื่องของสรรพคุณ
การรักษาโรค	ไมวาจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเสนประสาท
เป็นตน	สามารถลงไปแชได	ซึ่งทางเมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระ
น้ําแรอยางดี

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เมืองคูซาดาสึ	(Kusadasi)	อันเป็นที่ตั้งของเมืองเอฟฟิซุส	(City	of	Ephesus)
เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษา	ไวเป็นอยางดี	ที่สุดเมืองหน่ึง	เคยเป็นที่อยูของ
ชาวโยนก	(Ionia)	จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปักหลักสรางเมืองขึน้ที่น่ี	เมื่อ
ประมาณ	1,000	ปีกอนคริสตกาล	ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก
เปอรเซีย	และกษตัริยอเล็กซานเดอรมหาราช	ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบ
ครองก็ไดสถาปนา	“เอเฟซุส”	ขึน้เป็นเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน	เราได
เดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทาง	เต็มไปดวยสิ่งกอสราง
ที่ปรักหักพังเมื่อสมัย	2,000	ปีที่แลว	ไมวาจะเป็นวัดตางๆ	หอสมุด	โรงละคร
กลางแจงที่สามารถจุผูชมไดประมาณ	30,000	คน	ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึง
ปัจจุบันน้ี	มีคอนเสิรตของฮูลิโอ	อิงเกลเซียส	มาแสดง



อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย	มีอายุราว	2	พันปี	ซึ่งถือวาเป็นเมืองเกาที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน)	ปัจจุบัน
จะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง	10	กวาเปอรเซ็นต	แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียม
ไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยูคูกับตุรกี	ให
นักทองเที่ยวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	รวมไปถึง
ผานทางความเชื่อตางๆ

เป็นตึกโบราณของชาวโรมันในเมืองเอเฟุส	สรางขึน้มาเพื่อใหเกียรติ	Tiberius
Julius	Celsus	Polemaeanus	โดยที่สรางขึน้มาเพื่อ	เก็บคําภียมากกวา	12,000
เลม	และเป็นที่ฝังศพของ	Celsus	ใตหองสมุด

หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(ROMAN	BATH)	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหอง
อบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี,	ชมบานเศรษฐีในสมัยกอนที่ประดับตกแตง
ดวยกระเบื้อง	หลากสีปูพื้นอยางสวยงาม,	หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บ
รักษาหนังสือไวไดเป็นอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่
มีความออนหวาน	และฝีมือปราณีต

โบสถนักบุญเซนต	จอหน	(Basilic	of	St.	John)	สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน

เชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี
ตั้งอยูบนภูเขาสูง	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป
นมัสการใหไดสักครั้ง	บานพระแมมารี	มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว	ภายในเป็น
หองโถงกวาง	ๆ	ไมมีสิ่งตกแตงภายในมากนัก	มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแทน
บูชา

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี	ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑเสื้อหนัง	ตาม
อัธยาศัย



อิซเมียร	เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย	และเป็นเมือง
อันดับที่สามมีประชากรมากที่สุด	ในประเทศตุรกี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	DOUBLE	TREE	BY	HILTON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม	(Pergamon)	ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ

30	กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส
ผานชมเมืองเพอรกามัม	เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก	ซึ่งมีสถานที่ทอง

เที่ยวที่สําคัญ	คือ	วิหารอะโครโปลิส	(Acropolis)	นครบนที่สูง	เป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน	ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง	ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดานหน่ึงเป็นผาชัน	และ
กลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ	ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี	โดย
เมืองดานบน	(upper	town)	จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา	สถานที่ศักดิส์ิทธิ	์พระราชวังและพื้นที่ใชงานตาง
สําหรับกษตัริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน	สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง	(ระยะทาง
106	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานชมเมืองทรอย	(Troy)	ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล	ซึ่งเป็นเมืองศูนยกลางการทอง

เที่ยวแหงหน่ึง	บริเวณกรุงทรอย	มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย	และเรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี
พรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง	9	ชั้น	มีซากเมืองเกา	กําแพง	ประตู	และมาไมจําลอง
แหงทรอย	ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหกรุงทรอ
ยแตก
ใหเวลาทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย	(Trojan	Horse)

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล	(Canakkale)	ซึ่งเป็นศูนยกลางการคาตลอดจนชุม
ทางการเดินรถ	และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป	นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่	2	ไดสรางปอมปราการขึน้ที่น่ี
เมื่อปี	1452	เมืองชานัคคาเลในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี	สมัยสงครามโลกครั้งที่	1	เมื่อฝ าย
สัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา	เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส	เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก
(ระยะทาง	30	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	KOLIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเพอรกามัม	(Pergamon)	ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียน
ประมาณ	30	กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส	ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่
มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก	ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ	คือ	วิหารอะ
โครโปลิส	(Acropolis)	นครบนที่สูง	เป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน	ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง	ซึ่งมักจะเป็น
เนินเขาที่ดานหน่ึงเป็นผาชัน	และกลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ	ที่
เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี	โดยเมือง



ดานบน	(upper	town)	จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา	สถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
พระราชวังและพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษตัริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน	สวน
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง

ตั้งอยูบนฝาหินปูนที่สูง	156	เมตร	เป็นเหมือมงกุฎของกรุงเอเธนส	เพรา
สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากพื้นที่โดยรอบ	เสาหินออนของวิหาร	Temple	of
Parthenon	ตัดกับผืนฟาสีเขม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

มีอยูจริง	บนฝ่ังทะเลใกล	ๆ	ปากชองแคบดารดะเนลส	ที่แยกยุโรปกับเอเชีย
ออกจากกัน	เชนเดียวกับชองแคบบอสฟอรัสทางเหนือของทะเลมารมารา	ซึ่ง
เป็นเมืองโบราณที่นักโบราณคดีไดขุดคนพบ	ใหซากปรักหักพังทั้งหลาย
ปรากฏตอสายตาของคนรุนหลัง	ตุรกียังไดสรางมาไมจําลอง	(Wooden	Horse
of	Troy)	ขึน้	เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก	ที่หลงใหลในมหากาพยอีเลียด
ไดเห็นดวยตาของตนเองดวย

สงครามมาไม	เป็นสงครามที่สําคัญตํานานของกรีก	เป็นสงครามระหวาง
กองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย	โดยกรีกไดสรางมาไมโทจันขึน้เพื่อเป็น
แผนการหลอกชาวทรอย	เพื่อลอบเขาไปยึดเมือง

หางจากอิสตันบูลประมาณ	5-6	ชั่วโมง	ตั้งอยูบนทะเลมารมาราและทะเล
อีเจียน	เมืองแหงน้ีจึงเคยเป็นชุมทางการคา	ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอ
เอเชียกับยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	KOLIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา	(The	Black	Sea)	เขากับ

ทะเลมารมารา	(Sea	of	Marmara)	ความยาวทั้งสิ้น	ประมาณ	32	กิโลเมตร	ความกวางตั้งแต	500	เมตร	จนถึง	3
กิโลเมตร	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี	นอกจากความ	สวยงามแลว	ชอง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอิสตันบูล



จากน้ันนําทานชมพระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสานศิลปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกว
เจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสูตลาดในรม	(Kapali	Carsisi	หรือ	Covered	Bazaar)	หรือ	แกรนดบาซาร	(Grand

Bazaar)	เป็นตลาดเกาแก	สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่	2	เมื่อปี	ค.ศ.	1461	ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา	2
แสนตารางเมตร	ประกอบดวยรานคากวา	4,000	ราน	ขายของสารพัด	ตั้งแตทองหยอง	เครื่องประดับ	พรม
เครื่องเงิน	เครื่องหนัง	กระเบื้อง	เครื่องทองแดง	ทองเหลือง	สินคาหัตถกรรม	ของที่ระลึก	ฯลฯ	ที่น่ีเป็นที่นิยมของ
นักทองเที่ยวเป็นอยางมาก	ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง	ควรตอรองราคาใหมาก
จากน้ันนําทานสูตลาดสไปซ	มารเก็ต	(Spice	Market)	หรือตลาดเครื่องเทศ	ทานสามารถเลือกซื้อของฝาก

ไดในราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเครื่องประดับ	ชาหรือกาแฟ	รวมถึงผลไมอบแหงอันขึน้ชื่อของตุรกี	อยาง	แอปริ
คอท	หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ	ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูที่พัก	RAMADA	PLAZA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่
แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	32	ก.ม.	ความกวางตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	ก.ม.	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	ฝ่ัง	Thrace
ของบอสฟอรัส	และทวีปเอเชีย	ฝ่ังอนาโตเลีย	การไดไปเยือนเหมือนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง	2	อารยธรรมที่มีคุณคาดั่งอัญมณีของโลก

พระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสาน
ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาด
ใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกวเจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ตลาดในรม	(Kapali	Carsisi	หรือ	Covered	Bazaar)	หรือ	แกรนดบาซาร
(Grand	Bazaar)	เป็นตลาดเกาแก	สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่	2
เมื่อปี	ค.ศ.	1461	ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา	2	แสนตารางเมตร	ประกอบดวยรานคา
กวา	4,000	ราน	ขายของสารพัด	ตั้งแตทองหยอง	เครื่องประดับ	พรม	เครื่อง
เงิน	เครื่องหนัง	กระเบื้อง	เครื่องทองแดง	ทองเหลือง	สินคาหัตถกรรม	ของที่
ระลึก	ฯลฯ	ที่น่ีเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวเป็นอยางมาก	ดังน้ันจึงตั้งราคา
สินคาเอาไวคอนขางสูง	ควรตอรองราคาใหมาก



ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด
บารซาร	เป็นตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล	โดยเป็นสวนหน่ึงของ
ศูนยการคา	เยนี	คามี	รายไดจากคาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและ
กิจกรรมการกุศลอื่นๆ	มักเรียกขานกันจนติดปากวาตลาดอียิปต	เพราะที่น่ี
มีชื่อเสียงในเรื่องสินคาที่นําเขาจากกรุงไคโร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	RAMADA	PLAZA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	มีชื่อเรียกโบราณคือ	ฮิปโปโดม

(Hippodrome)	ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน	เดิมเป็นลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน
นําชม	สุเหราสีน้ําเงิน	(Blue	Mosque)	สถานที่ศักดิส์ิทธิ	์ทางศาสนา	ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง	ชื่อน้ีไดมา

จากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน	และถูกสรางขึน้บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพร
รดิไบเซนไทน	โดยสุลตานอาหเหม็ตที่	1	ค.ศ.	1609	ใชเวลาสรางทั้งหมด	7	ปี
จากน้ันชมสุเหราเซนตโซเฟีย	(Mosque	of	Hagia	Sophia)	หรือชื่อในปัจจุบัน	พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟีย

(Ayasofya	Museum)	เดิมเคยเป็นโบสถของคริสตศาสนา	นิกายออรโธดอกส	ตอมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหรา
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง	และ	ถือเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลาง	จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร	และนับเป็นตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)	ซึ่งเป็น

อุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําไดมากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สรางขึน้
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70	เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียง
รายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา
อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ	(พระราชวังทอปกาปึ	(Tokapi

Palace)	ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางสวน	อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทัง้หมด	ทาง
บริษทัจึงขอตัดการไปเยีย่มชมพระราชวัง)

14.00	น.	นําเดินทางสูสนามบินซาบิฮา	โกเคน	(SABIHA	GOKEN	Airport)	(ระยะทาง	60	กม.ใชเวลา
เดินทางประมาณ1.30	ชม.)

ชวงคํ่า
19.30	น.	ออกเดินทาง	โดยเที่ยวบินที่	QR244

***คณะเดินทางวันที	่4	–	11,	11	–	18,	18	–	25,	25	พ.ย.	–	1	ธ.ค.	60	ออกเดินทางเทีย่วบินที	่QR242
เวลา	21.15	น.	และถึงโดฮา	เวลา	01.30	น.	ออกเดินทางตอเทีย่วบินที	่QR834	เวลา	02.20	น.	และถึง
กรุงเทพฯ	เวลา	12.30	น.***

23.35	น.	ถึงสนามบินกรุงโดฮา	เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	มีชื่อเรียกโบราณคือ	ฮิปโป
โดม	(Hippodrome)	ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน	เดิมเป็นลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน

ฮิปโปโดรม	(Hippodrome)	สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส	เซเวรุส	เป็นสนาม
อาเรนาที่ใชสําหรับการแขงมา	และกิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา
100,000	คน	ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ	เสาโอบีลิสกฟาโรหื
ธุตโมส	(Obelisk	of	Pharaoh	Thutmose)	ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามา
จากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจาก
อาณาจักรยุคโบราณ	เสางู	(Serpentine	colum)	สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระ
หวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูที่วิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟี	เสาคอลัมนคอนส
แตนตินที่	7	(Column	of	Constantine	VII)	ตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.940	แตไมทราบ
ประวัติที่แนชัด

หรือชื่อเดิมคือ	สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่	1	ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค	ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	เชนกุหลาบ	ทิวลิป	คารเนชั่น	เป็นตน
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ	สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป

ในอดึตโบสถแหงน้ี	เป็นโบสถที่ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต	แต
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	สรางโดย	"พระเจาจักรพรรดิค์อน
สแตนติน"	โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง	17	ปี	แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผา
ทําลาย	หลายครั้ง	วอดวายนับไมถวน	สาเหตุเน่ืองจาก	ความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวาง	ศาสนาคริสต	และ	ศาสนาอิสลาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)
ซึ่งเป็นอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําได
มากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สรางขึน้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70
เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียง
รายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา	อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ

ภายในใชเป็นที่เก็บมวนหนังสือที่ทําจากไมปาไปรัสกวา	12,000	มวน	ซึ่ง
ปัจจุบันดานในหองสมุดเหลือเพียงลานโลงๆเทาน้ัน	ในขณะที่สวนดานหนา
ของหองสมุดถือวายังอยูในสภาพที่คอนขางสมบูรณ	มีลักษณะเป็นอาคาร	2
ชั้น	โดดเดนไปดวยเสากรีกอันเป็นแบบแผนสวยงามตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมคลาสสิค	มีทางเขา	3	ชองเป็นประตูโคง	มีรูปเทพีสลักอยาง
สวยงามตั้งประดับอยูทั้ง	2	ดานซาย-ขวา	และระหวางบานประตูรวม	4	องค



พระราชวังทอปกาปึ	ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางสวน	อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด
ทางบริษทัจึงขอตัดการไปเยี่ยมชมพระราชวัง

*คณะเดินทางวันที	่22	–	29	ก.ย.60	*
ออกเดินทางจากสนามบิน	อิสตันบูล	เทีย่วบินที	่QR246	เวลา	19.35	น.	และถึงโดฮา	เวลา	23.50	น.

ออกเดินทางตอเทีย่วบินที	่QR834	เวลา	01.55	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	12.40	น.
*คณะเดินทางวันที	่8	–	15	พ.ย.	60*
ออกเดินทางจากสนามบิน	อิสตันบูล	เทีย่วบินที	่QR246	เวลา	19.45	น.	และถึงโดฮา	เวลา	23.55	น.

ออกเดินทางตอเทีย่วบินที	่QR834	เวลา	02.20	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	12.30	น.

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

02.20	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเที่ยวบินที่	QR834

12.40	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบินระหวางประเทศ	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

8.	คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	23	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,พนักงานขับรถ	(เทากับ	35	USD)

6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(เทากับ	24	USD	หรือ	800	บาท)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	หลังจากที่ชําระมัดจํา
ทันที

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษนัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายใน	ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด
ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีทีเ่มืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมือง

ทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3	-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชนสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน
2.	โรงแรมสวนใหญ	ไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก

เน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมสามารถจัดหาได
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
5.	หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไมสามรถหาหองพักไดเพียงพอตอคณะ	อาจยายไปพักในเมืองอื่นแทน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน



6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


