


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	สนามบินเคเซอรรี่	-	เมืองคัปปาโดเกีย	-
เมืองเกอเรเม	-	พิพิธภัณฑกลางแจง	-	นครใตดินไคมัคลี	-	โรงงาน
ทอพรม	-	หมูบานอุชหิซาร

พักที่	UCHISAR
CAVE	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองคอนยา	-	คาราวานสไลน	-	พิพิธภัณฑเมฟลานา	-	เมืองปามุค
คาเล

พักที่	HOTEL
ANEMON	KONYA
5	ดาว	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองปามุคคาเล	-	เมืองโบราณเฮียราโพลิส	-	เมือง	คูซาดาสึ
(Kusadasi)	-	โรงงานหนังชั้นนํา

พักที่	KUSADASI
GRAND	BELISH
HOTEL	5	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองโบราณเอเฟซุส	-	เมืองเพอรกามัม	(Pergamom)	-	เมืองทรอย	-
มาไมจําลองแหงทรอย	-	เมืองชานัคคาเล

พักที่	CANAKKALE
KOLIN	HOTEL	5
ดาว	หรือเทียบเทา

6 อิสตันบูล	-	ชองแคบบอสฟอรัส	-	พระราชวังโดลมา
บาเช(Dolmabahce)	-	สไปซมารเกต

พักที่	RAMADA
PLAZA
TEKSTILKENT
HOTEL	5	ดาว	หรือ
เทียบเทา

7 ฮิปโปโดรม	(Hippodrome)	-	สุเหราสีน้ําเงิน	-	สุเหราเซนตโซเฟีย	-
พระราชวังทอปกาปี	-	แกรนดบาซาร	(Grand	Bazaar)	-	ทา
อากาศยานอิสตันบูล

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

9	มี.ค.	61	-	16	มี.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿5,000

20	มี.ค.	61	-	27	มี.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿5,000

22	มี.ค.	61	-	29	มี.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿5,000



ชวงคํ่า
19.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้4	ประตูหมายเลข	9	เคานเตอร

T	สายการบินเตอรกิช	แอรไลน	(TK)	พบ	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระ

22.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงอิสตันบูล	โดยสายการบิน	เตอรกิช	แอรไลน	เทีย่วบินที	่TK	065	(ใชเวลา
เดินทางประมาณ	10	ชัว่โมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.55	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	กรุงอิสตันบูล	Istanbul	(เวลาทองถิน่ชากวาไทย	4	ชัว่โมง)	หลังจากน้ัน

นําทานแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ	สูกรุงเคยเซอรี่
07.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเคยเซอรี	่โดยสายการบิน	เตอรกิช	แอรไลน	เทีย่วบินที	่TK	2010

09.00	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	กรุงเคยเซอรี	่หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองคัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจาก

ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกวาง	แลวทับถมเป็นเวลาหลายลานปี	เมื่อวันเวลาผานไป
พายุ	ลม	ฝน	และหิมะไดเป็นกัดเซาะแผนดิน	มาเรื่อยๆ	กอใหเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารองลึก	เนินเขา
กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ	เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม	แปลกตาและนา	อัศจรรย	ดั่งสวรรคบนดิน	จนไดชื่อ
วา	“ดินแดนแหงปลองนางฟา”	และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี
นําทานออกเดินทาง	สูเมืองเกอเรเม	(Goreme)	ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัย

โรมัน	และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสต
ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเป็นศาสนาของจักรวรรดิ	ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวน
มากมายที่ตั้งอยูในบริเวณน้ี
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม	(Goreme	Open	Air	Museum)	ซึ่งเป็นศูนยกลางของ

ศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
นําทานชม	นครใตดินไคมัคลี	Underground	City	of	Derinkuyu	or	Kaymakli	เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน

ลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูนครใตดินไคมัคลีมีชั้นลางที่ลึกที่สุดลึกถึง	85	เมตร	เมือง
ใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองครัว	หองอาหาร	โบสถ



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเขาชม	โรงงานพรม	(Carpet	Factory)	ตุรกีถือวามีชื่อเสียงเรื่องพรม	พรมสวนใหญที่ผลิตใน

ตุรกีน่ันมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก	ไมวาจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว	หรือพรมที่ทอจากฝาย	และพรมที่ทอจาก
ไหม	แลวนําทานชมโรงงานเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี	อาทิเชน	เทอควอย	อารเทมิส	เพชร	และพลอย	ที่
ถูกออกแบบมาอยางปราณีตและยังมีความโดดเดนใหทานไดเลือกชมและชอปป้ิงตามอัธยาศัย
นําทานแวะถายรูป	หุบเขานกพิราบ	(Pigeon	Valley)	จุดชมวิว	ณ	หุบเขานกพิราบ	Pigeon	Valley	หนาผาที่

ชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเป็นรู	เพื่อใหนกพิราบเขาไปทํารังอาศัยอยูอยางมากมาย	ณ	จุดน้ี	ทานจะสามารถ
มองเห็น	ปราสาทอุชิซาร	(Uchisar	Castle)	ไดในระยะไกล	ที่น่ีจะมีนกพิราบมากมาย	ที่ชาวบานเลี้ยงนกพิราบ
เพื่อนําอึ	มาทําเป็นป ุยบํารุงตนไม
และนําทานแวะถายรูป	หมูบานโบราณอุชิซาร(Uchisar	Town)	เป็นเมืองเล็ก	ๆ	แตมีภูเขาหินขนาดมหึมา

อยูบนเขากลางเมือง	ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ	มีชองหนาตางมากมายจนดูคลายรวงผึง้	วิวจากดานบน
สามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องลางไดรอบทิศ	ที่น่ีสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผูคนจริงที่อยูอาศัยในบานที่
ขุดเขาไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก	จนเรียกไดวาเป็นบานจอมปลวก	ในสภาพแวดลอมเดิมมายาวนานหลาย
รอยปี
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	UCHISAR	CAVE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

สนามบินนานาชาติ	Erkilet	หรือสนามบิน	Kayseri	Erkilet	เป็นฐานทัพอากาศ
ทางทหารและสนามบินสาธารณะที่ตั้งอยูทางเหนือของ	Kayseri	ใน	ประเทศ
ตุรกี	ที่อยูหางออกไป	5	กม.	(3.1	ไมล)

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

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



ในกรณีโรงแรมถํ้าเต็ม	จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ	5	ดาว	แทน

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หมูบานโบราณที่อุชหิซาร	(Uchisar)	หมูบานที่มีภูเขาขนาดใหญที่มีรูพรุนไป
จนทั่ว	ในสมัยกอนมีไวเป็นปอมปราการเอาไวสอดสองขาศึกลักษณะคลายจอม
ปลวกหรือรวงผึง้ขนาดใหญ	รวมๆ	มีหินรูปกรวยควํ่า	รูปกระโจม
กระจัดกระจายอยูรอบๆ	ชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย	และยังมองเห็น
ลักษณะของธรรมชาติที่เป็นเหมือนแคนยอน	คลื่นหิน	และหมูหินรูปทรงแปลก
ตา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	UCHISAR	CAVE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
**สําหรับทานใดทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	จะตองออกจากโรงแรม

04.30	น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดยาก	ใชเวลาอยูบอลลูน
ประมาณ	1	ชัว่โมง	โดยตองมีอายุมากกวา	6	ปีขึ้นไป	(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร	ราคา
ประมาณ	US	200	ตอ	1	ทาน)**	หากทานสนใจ	สามารถสอบถามราคาไดจากหัวหนาทัวร	กอนชําระ
เงิน	***	[บริษทัตัวแทนผูใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกีมีประกันภัยใหกับทุกทาน	แตสําหรับประกัน



ภัยทีท่ําจากเมืองไทยนัน้	ไมครอบคลุมการทํากิจกรรมขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท]

นําทานเดินทางสู	โรงงานเครื่องป้ันดินเผา	สินคาขึน้ชื่ออีกอยางหน่ึงของประเทศตุรกี	ดวยประวัติอัน
ยาวนานและกรรมวิธีการผลิตที่ประณีตสวยงาม	ทําใหเครื่องป้ันดินเผาของเมืองคัปปาโดเกียกลายเป็นของฝาก
ที่นิยมซื้อใหกันอันดับตนๆ	ของประเทศตุรกีเลยก็วาได
จากน้ันนําทานออกนําทานออกเดินทางสู	เมืองคอนยา	(Konya)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในชวงปี	ค.ศ.	1071-1308	รวมทั้งยังเป็นศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย	ระหวางทางใหทานไดชม
ทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี	***ระหวางทางแวะ
ถายรูป	***

คาราวานสไลน	ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี	(Sultan	Han	Caravanserai)	ตั้งอยูที่หมูบาน
สุลตานฮานี	สรางโดยสุลตานอาเลดดิน	เคยโคบาท	ราวศตวรรษที่	13	ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ
ตรงกลางเป็นสุเหรา	สวนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว	หองน้ํา	และหองนอน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑเมฟลานา	(Mevlana	Museum)	หรือสํานักลมวน	เริ่มกอตั้งขึน้

ในปี	ค.ศ.	1231	โดยเมฟลานา	เจลาเลคดิน	รูบี	ซึ่งเชื่อกันวา	ชายคนน้ีเป็นผูวิเศษของศาสนาอิสลาม	หรือเรียก
ไดวาเป็นผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม	โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่
ดีระหวางกัน
นําทานเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน้ําใตดินที่มี

อุณหภูมิประมาณ	35	องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็นที่มีแรหินปูน	(แคลเซียมออกไซด)	ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก	ไหล
รินลงมาจากภูเขา	“คาลดากึ”	ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ	รินเออทนขึน้มาเหนือผิวดิน	และทําปฏิกิริยาจับ
ตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว	เป็นแอง	เป็นชั้น	ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ	เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ	อัน
สวยงามแปลกตาที่โดดเดนเป็นเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน	จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส	ไดรับ
การยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี	ค.ศ.	1988	สําคัญอื่นๆ	ไดแก
พิพิธภัณฑปามุคคาเล	โรงอาบน้ําโรมัน	โบสถสมัยไบแซนไทน
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	ANEMON	KONYA	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นโรงแรมที่พักสมัยโบราณที่สามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได
เป็น	1	ใน	3	อนุสรณที่สําคัญของโรงแรมคาราวาน	ของประเทศตุรกี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	HOTEL	ANEMON	KONYA	5	ดาว	หรือเทียบเทา

่ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	หรือปราสาทปุยฝ าย	(Cotton	Castle)	ในภาษาตุรกี

เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม	คารบอเนต	มาตกตะกอน	เกิดเป็นลักษณะหนาผา	ซอนกันเป็นชั้นน้ําตก
มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย	ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน	ยอยเป็นรูปรางตางๆอยาง
สวยงามและนาอัศจรรย	น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ	35	–	100	องศาเซลเซียส	ประชาชนจึงนิยมไปอาบ
หรือนํามาดื่ม	เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ	โรคไขขออักเสบ	ความดันโลหิตสูง	โรคทางเดิน
ปัสสาวะ	และโรคไต	ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได	จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสล
อมรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	เมืองโบราณเฮียราโพลิส	(Hierapolis)	ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค	กอตั้งโดยกษตัริยยูเมเนส

ที่	1	แหงแพรกามุม	ในปี	190	กอนคริสตกาล	สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึน้หลายครั้งหลังปี	ค.ศ	1334	จึง
ไมมีคนอาศัยอยูอีก	ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเป็นบอน้ําที่ศักสิทธิ	์ซึ่งปัจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล	สถาน
ที่สําคัญอื่นๆ	ไดแก	พิพิธภัณฑปามุคคาเล	โรงอาบน้ําโรมัน	โบสถสมัยไบแซนไทน
ไดเวลาอันสมควร	นําทานออกเดินทางสู	เมืองคูซาดาสี	(Kusadasi)	เมืองริมทะเล	ที่พักตางอากาศที่ขึน้ชื่อ

ของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแหงหน่ึงของประเทศ	ในชวงฤดูรอนชาวตุรกีมักจะมาลองเรือชมทะเลสีฟาสวย
และนอนอาบแดดริมชายหาดที่น่ี
นําทานสู	โรงงานเครื่องหนัง	คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี	ที่สินคาแบรนดเนมดังๆ	จากทั่วโลก	มักจะสง

มาใหโรงงานในตุรกีผลิต	อาทิเชน	Versace,	Micheal	Kors	และแบรนดดังอื่นๆ	อีกมากมาย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KUSADASI	GRAND	BELISH	HOTEL	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี	ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑเสื้อหนัง	ตาม
อัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	KUSADASI	GRAND	BELISH	HOTEL	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู	เมืองโบราณเอเฟซุส	(City	of	Ephesus)	ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา

“มหานครแหงแรกและยิง่ใหญทีสุ่ดในเอเซีย”	เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด	ถนนทุกสายปูดวยหิน
ออน	ชมหองสมุดเซลซุส	(The	Library	of	Celsus)	หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา	3	ทาง	โดยบริเวณประตูทางเขามีรูป
แกะสลักเทพี	4	องคประดับอยู	ไดแก	เทพีแหงปัญญา	เทพีแหงคุณธรรม	เทพีแหงความเฉลียวฉลาด	และเทพี
แหงความรู	รูปแกะสลักเทพีทั้ง	4	องคน้ีเป็นของจําลอง	สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไป



ออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา
แวะชม	โรงละครเอเฟซุส	ซึ่งจุคนไดประมาณ	30,000	คน	เป็นโรงละครกลางแจงที่ใหญเป็นอันดับสามของ

โรงละครโบราณในตุรกี	มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึน้ไป	ปัจจุบันยังสามารถใชงานไดดี
อยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเป็นครั้งคราว	หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(Roman	Bath)	ที่ยังคง
เหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี	ชมโบสถนักบุญเซนต	จอหน	(Basilic	of	St.	John)	สาวก
ของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน
นําทานเดินทางสู	เมืองเพอรกามัม	(Pergamum)	ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ

30	กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส	ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก	ซึ่งมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ	คือ	วิหารอะโครโปลิส	(Acropolis)	นครบนที่สูง	เป็นโครงสรางฐานในการปองกันเมือง
ของอาณาจักรกรีกและโรมัน	ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง	ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดานหน่ึงเป็นผาชัน
และกลายเป็นศูนยกลางของมหานครใหญ	ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี
โดยเมืองดานบน	(upper	town)	จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา	สถานที่ศักดิส์ิทธิ	์พระราชวังและพื้นที่ใชงานตาง
สําหรับกษตัริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน	สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองทรอย	(Troy)	ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล	(Canakale)	ประเทศ

สาธารณรัฐตุรกี	ซึ่งเป็นเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหน่ึง	บริเวณกรุงทรอย	มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุง
ทรอย	และเรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี	พรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง	9	ชั้น
มีซากเมืองเกา	กําแพง	ประตู	และมาไมจําลองแหงทรอย	ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึก
ของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก	ชมมาไมจําลองแหงทรอย	(Trojan	Horse)

จากน้ันนํานําทานเดินทางไปยัง	เมืองชานัคคาเล	ซึ่งเป็นศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ	และ
ขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป	นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่	2	ไดสรางปอมปราการขึน้ที่น่ีเมื่อปี	1452	เมืองชานัค
คาเลในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี	สมัยสงครามโลกครั้งที่	1	เมื่อฝ ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา
เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส	เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	CANAKKALE	KOLIN	HOTEL	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	CANAKKALE	KOLIN	HOTEL	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอิสตันบูล	(Istanbul)	เมื่องสําคัญอันดับ	1	ของประเทศ	เมืองมนตเสนหแหงอายร

ธรรมอันเกาแกซึ่งเหมือนน้ีเปรียบเสมือน	พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม	และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุงเรืองกวา	1,000	ปี	ซึ่งเรารูจักในนาม	“กรุงคอนสแตนติโนเปิล”	เป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส	(Bosphorus)	ซึ่งทําใหอิสตันบูลเป็นเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	(ฝ่ัง	Thrace	ของบอสฟอรัส)	และทวีปเอเชีย	(ฝ่ังอ
นาโตเลีย)	ซึ่งในอดีต	อิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ัน	จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อ
เรียกแตกตางกันออกไป
นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทานลองเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ	ชองแคบบอสฟ

อรัส	(Bosphorus	Cruise	Tour)	ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมารมาราเขาดวยกัน	และที่สําคัญชองแคบแหงน้ี
เป็นชองแคบพรมแดนกั้นระหวาง	ทวีปเอเชีย	และ	ทวีปยุโรป	ซึ่งทั้ง	2	ฝ่ังทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงาม	สอง
ฝรั่งทวีป	คือ	ยุโรป	และ	เอเชีย	อันสวยงามยิ่ง	และ	มีพระราชวังสําคัญๆ	อยูริมแมน้ํามากมาย	รวมถึง
สถาปัตยกรรมในยุคโรมัน	ที่รายลอมริมสองฝ่ังแคบ	ซึ่งทุกทานถือเป็นประวัติศาสตรของชีวิตที่ไดมีโอกาสมา
ลองเรือในชองแคบที่แบงเสนพรมแดนทวีปในครั้งน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู“พระราชวังโดลมาบาเช”	(DOLMABACHE)	พระราชวังที่สวยงามตามสไตลตะวันตก	มี

การกลาววา	ในชวงสุดทายของอาณาจักร	ออตโตมัน	มีการปรับตัวใหทันสมัยมากขึน้	จึงมีการกอสราง
พระราชวัง	สไตลตะวันตก	คลายๆพระราชวังแวรซายยในฝรั่งเศส	และมีการประดับประดาอยางชนิดหรูหรา
มากมาย	โดยเฉพาะมีแชนเดอเลีย	ที่ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยูในพระราชวังแหงน้ี	และ	ประกอบกับพระราชวัง



แหงน้ี	อยูริมชองแคบ	บอสฟอรัส	จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึน้	และ	มีการเพิ่มเติมในการจัดสวนแบบสไตลตะวัน
ตก	จึงถือวาเป็นพระราชวังอีกแหงในทวีปยุโรป	ซึ่งพระราชวังแหงน้ีใชเวลากอสรางถึง	12	ปีผสมผสานศิลปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่อง
แกวเจียระไน	และพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สไปซ	มารเก็ต	เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล	ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อ

และ	นอกจากน้ัน	ยังมีอาหารขึน้ชื่อ	และ	ของฝากมากมาย	เชน	ถั่วสารพัดชนิด,	น้ําผึง้,ไขปลาเวียร	,	ขนม
อรอยๆ	แบบ	เตอรกิชดีไลท	เป็นตน	นอกจากช็อปป้ิงสนุก	ขนมอรอยแลว	การไดมาถายรูปที่ตลาดแหงน้ีถือวาได
บรรยากาศที่สนุกสนานมาก	เพื่อหาเลือกซื้อสินคาคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ
มากมายทีนักทองเที่ยวนิยมไปเยือน	มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	อาทิ	เตอรกิส	ดีไลท	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	RAMADA	PLAZA	TEKSTILKENT	HOTEL	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	RAMADA	PLAZA	TEKSTILKENT	HOTEL	5	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเที่ยวชม	“ฮิปโปโดม”	(HIPPODOME)	สนามแขงรถมาศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไวอยาง

สวยงาม
นําทานเที่ยวชม	“มัสยิดสีน้ําเงิน”	(BLUE	MOSQUE)	อันเกาแกและยิ่งใหญสรางขึน้ในค.ศ.1609	เพื่อความ

ยิ่งใหญแหงอาณาจักรออตโตมัน
จากน้ันนําทานเที่ยวชม	เยเรบาตัน”	บอเก็บน้ําใตดินสมัยโบราณ	ซึ่งนอกจากเป็นบอเก็บน้ําที่กวางใหญ

ไพศาล	เป็นน้ําที่ใชสําหรับผูที่อาศัยในเมืองชั้นในแลว	การกอสรางยังเป็นรูปแบบสมัยโรมันเมื่อเดินเขาไปดาน
ใน	มีคนเปรียบเทียบวาคลายกับพระราชวังใตดิน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วิหารเซนตโซเฟีย	(ST.SOPHIA)	ชมศิลปะประยุกตไบเซนตไทน	ที่เคยเป็นโบสถ

ศาสนาคริสตมากอน	และ	กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม	ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เกาแกและสวยงามยิ่ง	และ
ยังเป็นมรดกโลกอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	“พระราชวังทอปกาปี”	(TOPKAPI	PALACE)	ที่มีชื่อเสียงกองโลก	ซึ่งถือวาเป็น

พระราชวังสําคัญในสมัย	ออตโตมัน	เป็นที่ประทับของสุลตานองคสําคัญๆ	ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกวาง
ใหญไพศาลอยูในดงตนมะกอก	และตั้งอยูริมชองแคบ	บอสฟอรัส	ทานจะไดชมหองตางๆ	ซึ่งถือวาเป็นการใหเห็น
ภาพยอนยุคในสมัยออตโตมัน	และ	พระราชวังแหงน้ียังเป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี	รวมทั้ง
เครื่องกระเบื้องเคลือบอันสวยหรู	มงกุฏเพชรประจําราชวงศ	และ	อัญมณีทรงคารวมทั้งเพชร	88	กะรัต	ซึ่งใหญ
เป็นอันดับสองของโลก	กอนนําทานสู	จุดถายภาพที่สวยที่สุดจุดหน่ึงของวิวริมชองแคบบอสฟอรัส
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดแกรนดบาซาร	ตุรกี	ตลาดเกาแกอายุกวา	พันปี	เป็นตลาดชอปป้ิงที่ใหญ

และโดงดังที่สุดในตุรกีเป็นตลาดสไตลเตอรกิชแท	ๆ	ภายในตลาดตกแตงไวอยางสวยงามและเป็นตลาดเกาแก
เปิดมานานกวา	1,500	ปี	ซึ่งสรางตั้งแตปี	ค.ศ.	1453	มีเน้ือที่ทั้งหมดเกือบ	ๆ	200	ไร	มีรานคาขายของตาง	ๆ	มาก
ถึง	5,000	รานคา	มีสินคาใหเลือกมากมายไมวาจะเป็นของกินเลนขนมของตุรกีที่หาซื้อจากที่ไหนไมได	ของที่
ระลึกที่แนะนําก็จะเป็น	ลูกปัดตาปีศาจ	เครื่องลาง	ชา	ผลไมอบแหง	ถั่วหลากชนิดเชน	ถั่วแมคคาดาเมีย	พิตาชิโอ
หรือจะเป็นขนมหวาน	เตอรกิสดีไลต	เครื่องเทศ	เซรามิก	จาน	ชาม	แจกัน	เครื่องดนตรีพื้นเมือง	โคมไฟ	เครื่อง
ดูดบารากู	พวงกุญแจหรือกระเบื้องเพนทติดผนัง	และของที่ระลึกอื่น	ๆ	อิสระเพลิดเพลิน	กับ	การเลือกซื้อสินคา
ของฝากที่ระลึกมากมาย	หรือ	อาหารทองถิ่นที่มีใหเลือกมากมายตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินกรุงอิสตันบูล
20.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	เตอรกิช	แอรไลน	เทีย่วบินที	่TK	064

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลตานมานานกวา	3	ศตวรรษ	สรางโดย	'จักรพร
รดิเมหเม็ตผูพิชิต'	ในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชของสุลตาน
ชาว	ตุรกี	ซึ่งคัดเลือกเด็ก	ๆ	คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเป็นเติรก
และนับถือศาสนาอิสลาม	ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการเป็น
ใหญเป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก	ขางแคร	และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวัติ
รัฐประหารเลยดวยซํ้า

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

09.45	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ...	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง	15	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงลวงหนา	เน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การเมือง,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การจราจรติดขัด	,	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ
5.	กรณีทีส่ถานทีท่องเทีย่วใดๆ	ทีไ่มสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ

เหตุการณทีอ่ยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากวามีการนําสิง่ของผิดกฎหมาย	หรือความประพฤติสอไปใน

ทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	หรือโดนปฎิเสธการเขาเมือง
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน
ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

8.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง
ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุมของบริษทั

9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

10.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

11.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

12.	เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	/ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของทา
งบริษทัฯ	แลว

1.	บริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	ตอการจองทัวรหน่ึงทาน
2.	สําหรับสวนทีเ่หลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	15	วันทํา	หากบ

ริษทัฯ	ไมไดรับเงินครบทัง้หมดกอนวันเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ
3.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอ

ตกลงตางๆ	ทั้งหมดของทางบริษทัฯ	เป็นที่เรียบรอยแลว

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทาง
2.	คาน้ําหนักของกระเป าเดินทาง	20	กิโลกรัม/ทาน
3.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ,	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเทาน้ัน	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	สําหรับผูเดินทางไป

พรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกับทัวรเทานัน้	ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุตํ่ ากวา	1	ปีหรือเกิน
85	ปีขึน้ไป	(อายุ	1-15ปี	และ	75-84	ปีคุมครอง	50	%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	)

***	กรณีตองการทําประกันการเดินทางรายดีย่วเพิม่	รวมประกันสุขภาพดวย	ชําระเพิม่ทานละ	500
บาท/ทาน	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
2.	คาทําวีซาประเทศตุรกี
3.	คาใชจายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี



4.	คาน้ําหนักของกระเป าเดินทางในกรณีทีเ่กินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน)

5.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
6.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
7.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

9.	คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
10.	ไมรวม	คาทิปหัวหนาทัวร+ไกด+คนขับรถ	ตลอดทริป	48	ดอลลารยูเอส($USD)/ทาน	ตลอดการเดิน

ทาง

***	คนไทยไมตองทําวีซา
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
***	กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรต	ผูเดินทางภายใน	7	วัน	หลังจากทําการจอง	และเก็บพาสปอรตตัว

จริงกอนเดินทาง	7	วัน***

***	ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตัว๋ของสายการบิน
ณ	วันที	่30พ.ย.	60	หากมีการเก็บเพิม่โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคาน้ีไปแลว

***	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสาร	ผูใหญตัง้แต	15	ทานขึ้นไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ า
กวา	15	ทาน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

***ไมมีแจกกระเป า
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
*	มี	Wifi	ฟรีบนรถโคช	และ	แจกน้ําดื่มทุกวัน

กระเป าเดินทางและสัมภาระ
กระเป าใบใหญ	(ควรมีลอลาก/เข็นได)	ทีจ่ะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน	น้ําหนักไมเกินทานละ	20

กิโลกรัม	(หากน้ําหนักเกิน	ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิม่ได)	ควรใสกุญแจอยางหนาแนน
(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัดหรือ	Economy	Class	Passenger)

กระเปาสําหรับหิ้วขึน้เครื่อง	สายการบินอนุุญาตใหไดไมเกิน	7	กิโลกรัม	และความกวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115
เซนติเมตร	หรือ	25	เซ็นติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนตเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนตเมตร	(18	น้ิว)
ในบางสายการบิน	มีบินภายใน	อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได	แคทานละ	1	ใบ/ทานเทาน้ัน	และ	หิ้วขึน้เครื่องได

1	ใบ/ทานเชนกัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสามารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจาย

ตามที่เกิดขึน้จริง
3.	ที่น่ัง	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	หรือ	ผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	ซึ่งทางสายการบิน	จะล็อคที่น่ังไว	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถจัดการได	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง
และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20
กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา

ชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา	หรือ	การเปิดจองผานระบบออนไลน	โดยในวันที่คณะจะ
เขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัจะคืนเงิน	Entrance	Fee	(ราคากรุปทัวร)	ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานที่น้ันๆ	หรือสลับโปรแกรม	เพื่อใหทานไดเขามสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุใด
เหตุหน่ึงในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงิน
ใดๆใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ	Reservation	Fee	ไปแลว



การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตางๆในแถบยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตางๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจน	ในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรม	ลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืนได	หากผู
เดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	60	วันทําการคืนคามัดจํา	20,000.-	บาท.

แจงยกเลิกลวงหนา	30-50	วัน	กอนเดินทาง	ยึดคามัดจําทั้งหมด	20,000.-บาท
กรณีออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการที่ไมสามารถเดินทางได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาตัว๋	(Non

Refund)	เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
แจงยกเลิกลวงหนา	1-29	วัน	กอนเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเป็นชวงพีค(เทศกาลปีใหม)	
	แจงยกเลิกในวันเดินทาง	หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย	หรือการเขาประเทศตุรกี	บริษทัฯจะไมมีการคืน

เงินทั้งหมด


