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Day 1: กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [TK 65 21.30-04.00] 
Day 2: อีสตันบูล-เนฟเชฮีร์ [TK 2006 06.35-07.50]-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-บ้านถ ้า-นครใต้ดิน

ไคมัคลี-ปราสาทอุชหิซาร์-ระบ้าหน้าท้อง 
Day 3: คัปปาโดเกีย-คาราวานซาไร-ปามุคคาเล 
Day 4: นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเอเฟซุส 
Day 5: บ้านพระแม่มารี-อิซมีร์-จัตุรัสโคนัค-ตลาดเคเมอราลติ-อีสตันบูล [TK 2329 18.10-19.25] 
Day 6: ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -พระราชวังโดลมาบาห์เช-ตลาดสไปซ์-ชมเทศกาลทิวลิป 
Day 7: พระราชวังทอปคาปึ -มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต -จัตุรัสสุลต่านอาห์เม็ต -โบสถ์เซนต์โซเฟีย -

อ่างเก็บน ้าเยเรบาทัน-สนามบิน-กรุงเทพฯ [TK 64 20.10-09.25] 
Day 8: กรุงเทพฯ 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-อีสตันบูล      

18.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั  น 4 แถว S สายการบินเตอร์กิช (Turkish 

Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 
21.30 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 65 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
วันท่ีสอง อีสตันบลู-เนฟเชฮีร์-คปัปาโดเกีย       

04.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เปลี่ยนเครื่องบิน  
06.35 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 2006 น าท่านเหิรฟ้าสู่เนฟเชฮร์ี  
07.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานเนฟเชฮีร์ รับกระเป๋าสัมภาระ 

จากนั้นเดินทางสู่คัปปาโดเกีย หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การ
ยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตา  น่าพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจ
แทบไม่เชื่อว่านี่คือฝีมือของธรรมชาติล้วนๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อ
ราวๆ 2 ล้านปีที่ผ่านมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก 
พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนาขึ้นร่วม 150 เมตร กลายเป็นชั้นดินใหม่ 
กว่าจะเป็นริ้วคลื่น หินเป็นลอนสวยงาม หินเป็นแท่ง ปล่องไฟ กรวย หินรูป
เห็ด รูปเจดีย์ ก็ต้องถูกทั้งกัดกร่อนจากลม ฝน หิมะ และสายน้ ามานับล้านปี 
ซึ่งท่านจะเริ่มมองเห็นวิวสองข้างประปรายเมื่อเริ่มเข้าสู่คัปปาโดเกีย น าท่าน
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วงปี ค.ศ.9 โด  ยเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาโดย
การขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่ เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริสต์ ว่ากันว่ามีโบสถ์ถ้ าซ่อนอยู่มากถึง 365 แห่งเลยทีเดียว เนื่องจากคนโบราณสร้างโบสถ์ตามจ านวน
วันในหนึ่งปี ปัจจุบันโบสถ์ทั้ง 365 แห่งไม่สามารถเข้าชมได้หมด ทางการเปิดให้เข้าชมเพียงบางส่วนเท่านั้น 
อาทิ โบสถ์แอปเปิล  ที ่ม ีภาพเขียนเฟรสโกสีส ันฉูด ฉาดในช่วงศตวรรษที ่ 11 พรรณนาถึงนักบุญและ



 
 
 
 
 
 

บาทหลวง บางส่วนเล่าถึงคัมภีร์ไบเบิลและชีวิตของพระเยซู โบสถ์งู มีภาพเฟรสโกของพระเยซูที่ในมือมี
หนังสือ จากนั้นไปชมหมู่บ้านของชาวพื นเมืองในแถบนี้ ที่บ้านช่องของผู้คนสร้างไปตามหินผา บางบ้านก็
ดัดแปลงมาจากถ้ าซะเลย แบ่งเป็นสัดส่วนห้องรับแขก มีพรมปูเอาไว้นั่งจิบชากาแฟ   และไปชมโรงงานผลิต
เครื่องปั้นดินเผาและงานเซรามิก  ท่ีหมู่บ้านอวานอส หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีแม่น้ าที่มีดินตะกอนแดงไหลผ่าน 
ชาวบ้านเลยน าดินมาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ต่อมาก็ป้ันขายกันมาจนถึงทุกวันนี้ ให้ท่านได้ชม
โชว์ปั้นหม้อ ทดลองปั้นเองได้ด้วย และเดินชมโชว์รูมสินค้าที่มีทั้งของใช้ในครัวเรือน ของประดับตกแต่งบ้านและ
ของที่ระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย ชมนครใต้ดินไคมัคลี หนึ่งในเมืองใต้ดินส าคัญอันขึ้นชื่อแห่งคัปปาโดเจีย 

หลักฐานทางประวัติ  ศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเมืองใต้ดินเกิดขึ้น
ได้อย่างไร แต่รู้ว่าสร้างมาหลายพันปีแล้ว และจากข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุใน
การสร้างว่าเพื่อเหตุผลทางการศึกสงครามเป็นส าคัญ เมืองใต้ดินที่นี่ไม่ได้ขุดลึกลง
ไปแค่ชั้นสองชั้น แต่ว่าขุดลึกไปหลายชั้น และมีการแยกย่อยเป็นห้องต่างๆ 
มากมาย อาทิ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร ห้องเก็บอาหารที่มี
โพรงมีช่องเอาไว้กักเก็บอาหาร ห้องไวน์ ห้องครัว จนถึงห้องส้วมเลยทีเดียว และ
ด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าให้
อากาศข้างในถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ไม่อับเหม็น จากนั้นเข้าชมโรงงานทอพรม ดู

กรรมวิธีการท าพรมตั้งแต่ขึ้นตอนแรกจนออกมาเป็นผืนพรมงดงามที่น่าสนใจยิ่ง 
และไปชมปราสาทอุชหิซาร์ เป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาขนาดใหญ่ที่มีรู  พรุนไปเกือบ
ทั่วภูเขา ท่านได้จะชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย สมัยก่อนมีไว้เป็นป้ อม
ปราการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เอาไว้สอดส่องข้าศึก ลักษณะคล้ายจอมปลวกหรือ
รวงผึ้งขนาดใหญ่ รอบๆ มีหินรูปกรวยคว่ า รูปกระโจม ต้ังกระจัดกระจายไปทั่ว 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนั้นชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง  อีกหนึ่ งโปรแกรมยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว ระบ าหน้าท้องเป็นความบันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาต้ังแต่ยุคโบราณ
หลายพันปี เป็นการเต้นที่โยกย้ายเรือนกาย เอว สะโพก และบังคับกล้ามเนื้อ
หน้าท้องอย่างพลิ้วไหว ด้วยชุดสุดหวาบหวิว นักเต้นก็มีความช านาญและ
ประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศ
ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน 
เข้าที่พัก Ramada Cappadocia Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
วันท่ีสาม คัปปาโดเกีย-ปามุคคาเล      

ส ำหรับท่ำนที่สนใจนั่งบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย กรุณำสอบถำมรำยละเอียด เนื่องจำกต้องท ำ
กำรส ำรองท่ีนั่งบอลลูนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2-3 วัน รำยกำรนี้ไม่รวมในค่ำทัวร์ ค่ำขึ้นบอลลูนประมำณ 200 USD 
ต่อท่ำน (กรุณำเช็ครำคำกับหัวหน้ำทัวร์ก่อนช ำระเงิน) ใช้เวลำบินประมำณ 1 ชั่วโมง 
ส ำหรับท่ำนที่ซื้อรำยกำรบอลลูน เวลำประมำณ 05.00 น. เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทบอลลูนจะมำรับที่ล๊อบบี้ของโรงแรม 
ไปยังจุดปล่อยบอลลูน เพื่อรอเวลำขึ้นบอลลูนชมควำมงดงำมของเมืองที่มีลักษณะเป็นถ้ ำที่เกิดจำกกำรทับถมกัน
ของลำวำภูเขำไฟเป็นพันๆ ปี  

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
เดินทางสู่คอนยา (242 KM) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กบน
แผ่นดินตุรกี ในช่วงปีค.ศ. 1071-1275 และเป็นศูนย์กลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือก าเนิดมาจากการก่อตั้งของ
เมฟลานา เยลาเลดิน กวีชาวอัฟกานิสถานที่ท าให้ชาวคริสต์จ านวนไม่น้อยหันมานับถือศาสนาอิสลาม  
เหล่าสาวกของ เมฟลานาจึง เชื ่อก ันว่า เขาคือผู ้ว ิเศษแห่งศาสนา
อิสลาม  ระหว่างเดินทางผ่านเมืองอักซาไร ผ่านชมคาราวานซาไร จุดพัก
โบราณระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน เพื่อติดต่อท าการค้าขายกัน
ระหว่างเมือง ซึ่งเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางมุ่งหน้าสู่ปามุคคาเล (405 KM) เมืองในจังหวัดเดนิซลี อยู่ทางภาค

ตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตุรกี ปรากฏการณ์
มหัศจรรย์อันน่าทึ่งของธรรมชาติที่หาดูไม่ได้ง่ายๆ 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
เข้าที่พัก Pham Thermal Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันที่สี ่ ปามุคคาเล-คูซาดาซ ึ
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามต านานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 

190 ปีก่อนคริสตกาล ใกล้ๆ กับธารน้ าแร่ร้อน ต้นธารแห่งปามุคคาเลใน
ปัจจุบัน ฮีราโพลิสเป็นเมืองศักด์ิสิทธิ์ ศูนย์กลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้แม้จะ
เหลือเพียงซากแต่ยังคงมีเสน่ห์ จากนั้นไปชมปราสาทปุยฝ้าย มีจุดเด่นที่
หน้าผาสีขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารน้ าแข็งขั้นบันได เกิดจากน้ าแร่ร้อนที่มี
ส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึ้นจากใต้ดิน ตกตะกอนเป็นหินปูนห่มเนิน



 
 
 
 
 
 

เขาทั้งลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชั้นหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและชาติในปีค.ศ. 1988 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่คูซาดาซึ (183 KM) เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่

ส าคัญของพ่อค้าวานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต้ น าท่านชมเมืองโบราณ
เอเฟซุส เป็นเมืองเก่ามีอายุราว 2,000 ปี ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่มีสภาพ
สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แม้ปัจจุบันเมืองเอเฟซุสจะท าการขุดแต่ง
บูรณะได้แค่เพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเมืองนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์
แห่งอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิก เดินไปชมโรงละครโอเดียน 
ต้ังตระหง่านโดดเด่น ในอดีตใช้แสดง  ดนตรีและเป็นที่ประชุมสภาเมือง... 
จัตุรัสโดมิเชียน มีแท่นบูชาแบบโรมัน รูปสลักเฮอร์คิวลีส ประตูเฮราคลีส รูป
สลักไนกี เทพธิดาแห่งชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... วิหารฮา
เดรียน สร้างขึ้นราว ค.ศ.138 ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนด้านหน้าของอาคาร
เท่านั้น แต่ด้วยองค์ประกอบที่งดงาม โดยเฉพาะรูปสลักต่างๆ อาทิ รูป
สลักเรื่องราวการสร้างเมืองเอเฟส รูปสลักเมดูซ่า ... ห้องน ้าสาธารณะแบบ
โรมัน เป็นส้วมโล่งๆ มีแป้นถ่ายเป็นแผ่นหินเจาะรูพอเหมาะเรียงเป็นแถว
ติดๆ กัน และมีร่องรอยของห้องอบไอน้ า ลานน้ าพุเปิดคลอสร้างบรรยากาศ
และมีการแสดงดนตรีในห้องน้ าสาธารณะ ชาวโรมันในยุคนั้นจึงนิยมใช้ห้องน้ า
สาธารณะเป็นสถานที่พบปะพูดคุย เรื่องการบ้านการเมือง ซุบซิบนินทา บันเทิงเริงใจ 
หรือใช้เป็นที่จีบกันของหนุ่มสาว... ห้องสมุดเซลซุส สร้างขึ้นในปีค.ศ.117 ภายในใช้เป็นที่เก็บม้วนหนังสือที่ท าจากไม้ปาไปรัส
กว่า 12,000 ม้วน ห้องสมุดมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น โดดเด่นด้วยเสากรีกอันเป็นแบบแผนสวยงามตาม
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ส่วนฝั่งตรงข้างห้องสมุดเป็นที่ต้ังส้านักนางโลม ซึ่งมีอุโมงค์ลับใต้ดินจากห้องสมุด
เดินทะลุไปได้... สุดท้ายไฮไลท์ โรงละครเอเฟซุส  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโรงละครโบราณในตุรกี จุคนได้กว่า 
30,000 คน เป็นโรงละครโค้ง มีลานแสดงตรงกลางล้อมรอบด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไปจนสูงลิบ ปัจจุบันยังใช้
งานได้ดีอยู่และยังมีการจัดการแสดงอยู่บ้างเป็นครั้งคราว เพราะมีฮวงจุ้ยดีที่หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อให้ลมธรรมชาติ
ช่วยพัดเสียงย้อนเข้ามา จากนั้นไปชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบไปยังฝั่งยุโรป
เพื่อผลิตเครื่องหนังให้กับแบรนด์ไฮแอนด์ ฟังกรรมวิธีการผลิตเครื่องหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อหนังคุณภาพ
ดี 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 เข้าสู่ที่พัก Grand Belish Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันท่ีห้า คูซาดาซึ-อีซเมียร์-อีสตนับูล 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 จากนั้นไต่ขึ้นสู่ยอดเขาไนติงเกล ชมบ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่ง

สิ้นพระชนม์ การค้นพบสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างปาฏิหาริย์ทีเดียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774-1824 แม่ชี
ชาวเยอรมันชื่อแอนน์ แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระแม่มารี จึงเขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสือ
อย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตัวเอง นับจากนั้นหลายปีมีการพยายามค้นหาบ้านแห่งนี้โดยอ้างอิง ตามค า
บอกของเอเมอริช จนกระทั่งค้นพบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์เพื่อการสักการะของทั้งชาว
มุสลิมและคริสเตียน โดยวันที่ 15 สิงหาคม ทุกปีจะมีพิธีสวดมนต์เพื่อระลึกถึงวันที่พระเยซูน าพระแม่มารีขึ้นสู่สวรรค์ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย เด ินทางไปยังเมืองอิซมี ร์ (98 KM) ชมจัตุรัสโคนัค จั ตุรัสใจกลาง 

เมืองอิซมีร์ เป็นที่ต้ังของหอนาฬิกา สัญลักษณ์ประจ าเมือง หอนาฬิกาแห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1901 ตัวนาฬิกาเป็นของขวัญจากกษัตริย์ไกเซอร์ 
วิลเฮล์มที่ 2 จากเยอรมันที่มอบเป็นของขวัญในมิตรภาพอันดีงามระหว่าง
เยอรมันกับจักรวรรดิออตโตมัน จากนั้นแวะไปช้อปปิ้งย่านตลาดเคเม

อราลติ ตลาดใหญ่ประจ าเมืองที่ต้ังอยู่ในละแวกเดียวกันกับจัตุรัส จนได้
เวลาน าท่านสู่ท่าอากาศยานอิซมีร์ 

18.10 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 2329 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล  
19.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก รับกระเป๋าสัมภาระ 

กรุงอีสตันบูล  เป็นเมืองที่ผึ่ งตัวคลุมอยู่บน 2 ทวีป ผสมผสานทั้ ง
วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกจนเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ผิดแผกจาก
เมืองไหนๆ ในโลก มีอดีตที่โดดเด่น เป็นฐานที่มั่นของนครคอนสแตนติโน
เปิลอันเกรียงไกร อาณาจักรโรมันตะวันออกอันยิ่งใหญ่ถูกสถาปนาขึ้นที่นี่ 
อาณาจักรไบแซนไทน์ก็รุ่งเรืองและเสื่อมลงที่นี่เช่นกัน เรื่อยมาจนถึง
อาณาจักรออตโตมันที่รุ่งโรจน์ไม่แพ้จักรวรรดิไหน 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 เข้าสู่ที่พัก Ramada Plaza Tekstilkent Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
วันท่ีหก อสีตันบูล 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านไปนั่ง เรือล่องช่องแคบบอสฟอรัส  เพลิด เพลินกับทิวทัศน์ สวยงามสองฝั่ง  ฝั่งยุโรป- 
ผ่านพระราชวังโดลมาบาห์เช โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปินสกี้อัน เลิศหรู ตรงกันข้ามฝั่งเอเชียจะเป็น
ย่านเรียกว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปด้วยเรือนไม้ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติในยุคออตโตมัน ผ่าน
ไปใต้สะพานบอสฟอรัสฝั่งยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป์ 
บาร์ ร้านอาหารมีระดับ จากนั้นเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที่สงบและมี
เสน่ห์แบบโบราณ เมื่อเรือลอดใต้สะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอ ง-
สะพานฟาติห์  เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่ เสียงหวูด
เรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้ ามันของ
รัสเซียและโรมาเนียที่แล่นเข้าออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดะเนลส์ 
และไปชมพระราชวังโดลมาบาห์เช อัญมณีประดับนครอีสตันบูล ร่ า
ลือเป็นเสียงเดียวกันว่าหากอยากเห็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนของตะวันออก
เคล้ากับตะวันตกได้ลงตัวที่สุด ต้องไปยืนมองพระราชวังแห่งนี้ สุลต่านอับดุล
เมซิด ผู้ โปรดปรานสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบยุโรปมีบัญชาให้สร้าง
พระราชวังแห่งนี้ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ตกแต่งผสมผสานไปทั้งศิลป
เรอเนสซองส์ รอกโคโค และบารอค มีห้องหับต่างๆ หลายร้อยห้อง มีห้องที่เป็นไฮไลท์ อาทิ ท้องพระโรง ห้องพัก
ของสุลต่าน ห้องพักของเคมัล อตาเติร์ก เมื่ออยู่ในพระราชวังไม่ว่าจะเหลียวมองไปนาฬิกาเรือนไหน ทุกเรือน
เข็มสั ้นจะอยู ่แถวเลข 9 เข็มยาวชี้เลข 1 นั่นหมายถึงนาฬิกาทุกเรือนถูกต้ังไว้ที่ 09.05 น. เวลาที่อตาเติร์กถึงแก่
อสัญกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1938 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่สไปซ์มาร์เกต  ร้านรวงเต็มไปด้วยสีสัน ตลาดนี้จะ

ขายเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้าอ่ืนๆ และราคาดูเหมือนจะ
ย่อมเยาว์ นอกจากเครื่องเทศแล้ว ก็ยังจะมี เซรามิก จาน ชาม ถ้วยชา 
แจกัน โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่  ทองค า 
เครื่องเงิน เครื่องประดับต่างๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบื ้อง
เพนท์ติดผนัง ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ 
ขนมหวานตุรกีอย่างเตอร์กิสดีไลท์ ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ จากนั้น
น าท่านสู่สวนสาธารณะอีเมอร์กัน สวนที่ใช้จัดแสดงเทศกา  ลดอกทิว
ลิปตลอดเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งแท้จริงแล้วตุรกีนั้นเป็นต้นก าเนิด



 
 
 
 
 
 

ของทิวลิป อิสระให้ท่านถ่ายภาพกับทิวลิปหลากสายพันธุ์ หลากหลายสี 
ค่้า รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
 เข้าสู่ที่พัก Ramada Plaza Tekstilkent Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ีเจ็ด อสีตันบูล-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นชมพระราชวังทอปคาปิ สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิตแห่งอาณาจักรออตโตมัน สร้าง
ข้ึนบนจุด  ที่สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเด้นฮอร์น และทะเลมาร์มาราได้อย่างชัดเจน พระราชวังแห่งนี้ใน
อดีตเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงค์ออตโตมันหลายพระองค์ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1924 ...ชม
ห้องท้องพระคลังซึ่งถือเป็นไฮไลท์ส าคัญ จัดแบ่งออกเป็นสามห้อง คือ ห้องแรก เก็บพวกเสื้อผ้าชุดโบราณของกษัตริย์ 
และอาวุธโบราณที่สวยงาม ห้องที่สอง เก็บพวกเครื่องประดับ สร้อย ก าไล ต่างหู และเพชรนิลจินดา มีดาวเด่นเป็นกริช
ที่ด้ามประดับด้วยมรกตเม็ดโตสามเม็ด ฝักท าด้วยทองค าประดับเพชร ตรงกลางฝังอัญมณีและไข่มุก ห้องที่สาม จัด
แสดงเครื่องประดับ เพชรพลอย ชิ้นที่น่าสนใจคือ เพชรของช่างท าช้อน ขนาด 86 กะรัต เจียระไนเป็นรูปกุหลาบ 49 
เหลี่ยม 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 
บ่าย ชมมหาวิหารเซนต์ โซเฟี ย  หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที ่ส ร ้างมายาวนานเกือบ 1,500 ปี  

จักรพรรดิจัสติเนียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท าการบูรณะโบสถ์หลัง
เก่า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีใครท า
มาก่อนในโลก งบประมาณไม่อ้ัน เซนต์โซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถ์
คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 
เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และยึดเมือง
หลวงแห่งไบแซนไทน์ได้ ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อท าการละหมาด 
พร้อมทั้งบัญชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์คริสต์เป็นมัดยิดของชาว
มุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามให้หมด จากนั้นชม
มัสยิดสุลต่านอาห์เมต ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการต้องการเอาชนะ
หรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟีย สร้างในสมัยของ
สุลต่านอาห์เมตที่  1 นอกจากความใหญ่ โตอลังการแล้วยังประดับ
กระเบื้องอิซนิกอันเก่าแก่กว่า 21,000 แผ่น บริเวณภายในและตามระเบียง
ต่างๆ จนคนทั่วไปนิยมเรียกมัสยิดแห่งนี้ว่า มัสยิดสีฟ้า ตามสีของ
กระเบื้องอิซนิกอันเลื่องชื่อ และนอกจากนี้ยังครองความเป็นที่สุดที่เป็นมัสยิดหนึ่งเดียวในตุรกีที่มีหอสวดมนต์มาก
ถึงหกหอด้วยกัน การตกแต่งภายในก็ดูยิ่งใหญ่ด้วยหน้าต่างทั้งหมด 260 บาน สลับสล้างด้วยหน้าต่างกระจกสีอัน
วิจิตร และพื้นที่ส าหรับละหมาดขนาดกว้าง และจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต หรือฮิปโปโดรม สร้างในสมัยจักรพรรดิ



 
 
 
 
 
 

เซปติมิอุส เซเวรุส ฮิปโปโดรมมีบทบาทมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ ธีโอโดรา ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน 
ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่ฮิปโปโดรมในฐานะนางระบ าและเป็นที่ต้องพระทัยของจักรพรรดิในทันที และที่นี่ก็เป็นฉากใน
เหตุการณ์การจลาจลเพื่อชัยชนะของกลุ่มศาสนาสีฟ้าและสีเขียวที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง จุดเด่นที่เหลือ
รอดมาถึงทุกวันนี้คือ โอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส เสางู และเสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 แต่แผ่นทองส าริดที่หุ้มเสาเหล่านี้
อยู่ถูกขนไปยังเวนิส หลังการเข้าปล้นสะดมของละตินในปีค.ศ.1203 ม้าทองค า 4 ตัวเหนือประตูใหญ่วิหารเซนต์มาร์คในเว
นิสก็น าไปจากท่ีนี.่.. 

16.30 เดินทางไปท่าอากาศยานอตาเติร์ก 
20.10 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 64 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
 
วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 
09.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

**************************************** 
 
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก  

เสริมเตียง 
เด็ก  

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว 

12-19 เม.ย. 61 41,900.- 41,900.- 39,900.- 4,000.- 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินเตอร์กชิแอร์ไลนส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง  
 ค่าที่พักห้องคูใ่นโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานตุรกี ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง 
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าน้ าด่ืมบนรถวันละ 2 ขวด (0.5 Lt) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 70 USD 
 ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง  
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 



 
 
 
 
 
 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศตุรกี สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน** 
 ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

การส้ารองที่น่ัง 
 กรอกรายละเอียดในใบส ารองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท  
 แนบส าเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบส ารองที่นั่ง 

การช้าระเงิน 
 มัดจ า ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง 
 ช าระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วันท าการ 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันท้าการ ไม่ริบเงินมัดจ้า 
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันท้าการ ริบเงินมัดจ้า 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 25 วันท้าการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 20 วันท้าการ ไม่คืนเงินทั งหมด 

ข้อก้าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 
 ราคาเด็กเสริมเตียงส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี  
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบ

ตามที่ก าหนดไว ้
 อัตราค่าบริการคิดค านวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย 
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง 

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด  ๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง  ๆที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัท 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน 

โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน 
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 



 
 
 
 
 
 

 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 
 ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ช าระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ 

 ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทาง
ได้ หากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั งนี อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นส้าคัญ 

 

*************************************** 


