
 
 

 

บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเที่ยว +บินภายใน 1  ครั้ง  
สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม  
พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี  รถบัสมีไวไฟ  

ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย  
เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี  

ปามุคคาเล่ ธารน้้าสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ  
คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย  

อีสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่ สุด  



 
 

 

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก  
เสริมเตียง 

เด็ก  
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

29 เม.ย.-6 พ.ค. 61 37,900.- 37,900.- 35,900.- 6,000.- 
26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 37,900.- 37,900.- 35,900.- 6,000.- 

 
ก้าหนดการเดินทาง  29 เม.ย.-6 พ.ค. 61 / 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 

Day 1: กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [TK 69 23.00-05.20] 
Day 2: อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค (B/L/D) 
Day 3: ไอวาลิค-เพอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี (B/L/D) 
Day 4: คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเครื่องหนัง -ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย (B/L/D) 
Day 5: ปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน-คอนยา-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบ้าหน้าท้อง (B/L/D) 
Day 6: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมัคลี-อีสตันบูล [TK2015 18.25-20.00] (B/L/D) 
Day 7:  พระราชวังโดลมาบาห์เช-นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์-มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต-จัตุรัส

สุลต่านอาห์เม็ต -โบสถ์เซนต์โซเฟีย -สนามบิน-กรุงเทพฯ [TK 64 20.10-09.25] (B/L) 
Day 8: กรุงเทพฯ 
 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-อีสตันบูล      
20.00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S สายการบินเตอร์กิช 

(Turkish Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่
นั่งบนเครื่องบิน 

23.00 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 69 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน 

 
 

วันที่สอง อีสตันบูล-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-ไอวาลิค       
05.20 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเปลี่ยน

เครื่องบิน และรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่ชานัคคาเล (237 KM) โดยรถบัสและนั่งเรือ
เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์จากฝั่งยุโรปไปขึ้นที่ฝั่งอ
นาโตเลีย 

08.00 รับประทานอาหารในภัตตาคาร 



 
 

 จากนั้นเดินทางต่อ ชานัคคาเล เมืองศูนย์กลางการค้า และชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเป็นที่ขนถ่าย
สินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ชานัคคาเลเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อ
ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบเข้าไปยังช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม 
น าท่านถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอยที่ใช้ถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลีวู๊ ดเรื่องทรอย  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางไปชมเมืองทรอย ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้น

เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นนิยายที่
แต่งขึ้นและน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้
มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีต
ว่ามีอยู่จริง ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลใกล้ๆ ปากช่องแคบดาร์ดะเนลส์
ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจึงได้สร้างม้าไม้จ าลอง
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหลในมหากาพย์อีเลียต ที่เล่าว่า กษัตริย์โทรจานพระนามว่า 
เพรียมแห่งทรอย มีลูกชายคนหนึ่งนามว่า ปารีส โหรท านายว่าลูกชายคนนี้จะสร้างความยุ่งยาก
ให้แก่เมืองทรอยจนต้องเสียบ้านเสียเมืองในที่สุด กษัตริย์เพรียมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให้
ชาวบ้านในป่าที่เขาโอลิมปิคเป็นผู้เลี้ยงไว้ เมื่อเติบโตขึ้นปารีสก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม อยู่มาวัน
หนึ่งเทพธิดา 3 องค์ ลูกสาวของเทพซีอุส ชื่อ เฮร่า เอเธน่า และอโพรไดท์ ซึ ่งต่างแย่งชิง
ความเป็นคนสวยที่สุด เพื่อจะได้รับรางวัลแอปเปิลจากเทพธิดาเอริส นางทั้งสามลงมาจาก
วิมานและตรงเข้ามาถามปารีสว่าใครงามที่สุด เพื่อให้ปารีสเลือกตนเองเทพธิดาทั้งสามก็เสนอ
ของตอบแทนให้ปารีสหากว่าเลือกตนเอง เฮร่าสัญญาว่า จะท าให้ปารีสเป็นจักรพรรดิแห่งยุโรป
และเอเชีย เอเธน่าสัญญาว่าจะท าให้เขาพิชิตประเทศกรีกให้ได้ แต่อโพรไดท์สัญญาว่าจะยก
ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกให้เขา ปารีสเลือกอโพรไดท์ และผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในขณะนั้นคือ 
เฮเลน ซึ่งเป็นมเหสีของกษัตริย์เมเนลอส แห่งสปาร์ต้า ต่อมาปารีสเดินทางไปหาเมเนลอสและได้มี
โอกาสใกล้ชิดกับเฮเลน ในจังหวะที่เมเนลอสออกจากเมืองไป 
ปารีสแอบพาเฮเลนหนีกลับทรอย เมเนลอสโกรธยกทัพ
ตามมาหวังขยี้ทรอยให้แหลกแต่รบกัน 10 ปีก็ยังไม่แพ้ชนะ 
จึงคิดอุบายว่าจะยกทัพกลับทางเรือและทิ ้งของขวัญ
ให ้แก่ทรอยชิ ้นหนึ ่งค ือ ม ้าไม ้ขนาดยักษ ์ ชาวทรอย
หลงเชื่อลากเอาม้าไม้นั้นเข้าเมือง ตกกลางคืนทหารของ
เมเนลอสก็ลงมาจากม้าไม้แล้วเปิดประตูเมืองและฆ่าชาว
ทรอยเสียสิ้น นั่นคืออวสานของทรอย จากนั้นเดินทางไปเมืองไอวาลิค 



 
 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
เข้าที่พัก Musho Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันที่สาม ไอวาลิค-เพอร์กามัม-เอเฟซุส-คูซาดาซ ึ      
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นเดินทางไปเพอร์กามัม (65 KM) ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เร
เนียน ทั้งด้านวัฒนธรรม การค้าขาย และการแพทย์ นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปชมวิหารอะโครโปลิส 
ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค์ ด้านในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจ้าซุส 
หรือเซอุส ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพอร์กามัม
ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ที่เหลือบริเวณของซุ้มประตูเอาไว้ให้ และโรงละคร
เพอร์กามัม โรงละครยุคโบราณที่ชันที่สุดในโลก สร้างปีที่ 3 ก่อนคริสตกาล จุคนได้ถึง 10,000 คน 
จากนั้นเดินทางสู่คูซาดาซึ (182 KM) เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่ส าคัญของพ่อค้าวานิช
จากยุโรปและแอฟริกาใต้ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองโบราณเอเฟซุส เป็นเมืองเก่ามีอายุราว 

2,000 ปี ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก แม้ปัจจุบันเมืองเอเฟซุสจะท าการขุดแต่งบูรณะ
ได้แค่เพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเมืองนี้ก็เต็มเปี่ยมไป
ด้วยเสน่ห์แห่งอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิก เดินไป
ชมโรงละครโอเดียน ตั้งตระหง่านโดดเด่น ในอดีตใช้แสดง  
ดนตรีและเป็นที่ประชุมสภาเมือง... จัตุรัสโดมิเชียน มีแท่น
บูชาแบบโรมัน รูปสลักเฮอร์คิวลีส ประตูเฮราคลีส รูปสลักไนกี 
เทพธิดาแห่งชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... 
วิหารฮาเดรียน สร้างขึ้นราว ค.ศ.138 ปัจจุบันเหลือเพียง
ส่วนด้านหน้าของอาคารเท่านั้น แต่ด้วยองค์ประกอบที่
งดงาม โดยเฉพาะรูปสลักต่างๆ อาทิ รูปสลักเรื่องราวการ
สร้างเมืองเอเฟส รูปสลักเมดูซ่า ... ห้องน้้าสาธารณะแบบ
โรมั น  เป็ นส้ วมโล่งๆ มี แป้นถ่ ายเป็นแผ่นหินเจาะรู
พอเหมาะเรียงเป็นแถวติดๆ กัน และมีร่องรอยของห้องอบ
ไอน้ า ลานน้ าพุเปิดคลอสร้างบรรยากาศและมีการแสดงดนตรี



 
 

ในห้องน้ าสาธารณะ ชาวโรมันในยุคนั้นจึงนิยมใช้ห้องน้ าสาธารณะเป็นสถานที่พบปะพูดคุย เรื่องการบ้าน
การเมือง ซุบซิบนินทา บันเทิงเริงใจ หรือใช้เป็นที่จีบกันของหนุ่มสาว... ห้องสมุดเซลซุส สร้างขึ้นในปีค.ศ.117 
ภายในใช้เป็นที่เก็บม้วนหนังสือที่ท าจากไม้ปาไปรัสกว่า 12,000 ม้วน ห้องสมุดมีลักษณะเป็นอาคาร 2 
ชั้น โดดเด่นด้วยเสากรีกอันเป็นแบบแผนสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ส่วนฝั่งตรงข้าง
ห้องสมุดเป็นที่ตั้งส้านักนางโลม ซึ่งมีอุโมงค์ลับใต้ดินจากห้องสมุดเดินทะลุไปได้... สุดท้ายไฮไลท์ 
โรงละครเอเฟซุส  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโรงละครโบราณในตุรกี จุคนได้กว่า 30,000 คน เป็น
โรงละครโค้ง มีลานแสดงตรงกลางล้อมรอบด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไปจนสูงลิบ ปัจจุบันยังใช้งาน
ได้ดีอยู่และยังมีการจัดการแสดงอยู่บ้างเป็นครั้งคราว เพราะมีฮวงจุ้ยดีที่หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อให้
ลมธรรมชาติช่วยพัดเสียงย้อนเข้ามา จากนั้นไต่ขึ้นสู่ยอดเขาไนติงเกล ชมบ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกัน
ว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่งสิ้นพระชนม์ การค้นพบสถานที่แห่งนี้ค่อนข้าง
ปาฏิหาริย์ทีเดียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774-1824 แม่ชีชาวเยอรมันชื่อแอนน์ แคเทอรีน 
เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระแม่มารี จึงเขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียด
ราวกับเห็นด้วยตาตัวเอง นับจากนั้นหลายปีมีการพยายามค้นหาบ้านแห่งนี้โดยอ้างอิง ตามค า
บอกของเอเมอริช จนกระทั่งค้นพบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการ
สักการะของทั้งชาวมุสลิมและคริสเตียน โดยวันที่ 15 สิงหาคม ทุกปีจะมีพิธีสวดมนต์เพื่อระลึกถึงวันที่
พระเยซูน าพระแม่มารีขึ้นสู่สวรรค์ 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก Charisma Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันที่สี่  คูซาดาซ-ึปามคุคาเล 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นไปชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบไปยังฝั่งยุโรปเพื่อ
ผลิตเครื่องหนังให้กับแบรนด์ไฮแอนด์ ฟังกรรมวิธีการผลิตเครื่องหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อ
หนังคุณภาพดี จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ปามุคคาเล (186 KM) เมืองในจังหวัดเดนิซลี อยู่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตุรกี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์อันน่าทึ่ง
ของธรรมชาติที่หาดูไม่ได้ง่ายๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
 
 
 



 
 

บ่าย ผ่านชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามต านานกล่าวว่าสร้างขึ้น
ในราว 190 ปีก่อนคริสตกาล ใกล้ๆ กับธารน้ าแร่ร้อน ต้นธาร
แห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) ฮีราโพลิสเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ 
ศูนย์กลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้แม้จะเหลือเพียงซาก แต่

ยังคงมีเสน่ห์ และชมปราสาทปุยฝ้าย มีจุดเด่นที่หน้าผาสี
ขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารน้ าแข็งขั้นบันได เกิดจากน้ าแร่ร้อน
ที่ มี ส่ วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึ้นจากใต้ดิน 
ตกตะกอนเป็นหินปูนห่มเนินเขาทั้ งลูกมานับพันปีจน
กลายเป็นชั้นหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ งดงามจนได้รับ
การประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาติในปีค.ศ. 
1988 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
เข้าที่พัก Doga Thermal Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 
 
 
วันที่ห้า ปามุคคาเล-คัปปาโดเกีย 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน เป็นที่เที่ยวแห่ง
ใหม่ที่งดงามและน้อยคนจะรู้จัก ที่ได้ช่ือว่าปราสาทปุยฝ้ายใต้
ดินก็เพราะมีลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ภายในถ้ านั่นเอง 
จากนั้นเดินทางสู่คอนยา (350 KM) อดีตเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กบน

แผ่นดินตุรกี ในช่วงปีค.ศ.1071-1275 และเป็นศูนย์กลาง
ของนิกายเมฟเลวี ที่ถือก าเนิดมาจากการก่อตั้งของเมฟลา
นา เยลาเลดิน กวีชาวอัฟกานิสถานที่ท าให้ชาวคริสต์
จ านวนไม่น้อยหันมานับถือศาสนาอิสลาม เหล่าสาวกของ
เมฟลานาจึงเชื่อกันว่าเขาคือผู้วิเศษแห่งศาสนาอิสลาม  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 



 
 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่คัปปาโดเกีย (236 KM) หนึ่งในมรดก
โลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1985 ภาพ
แปลกตาน่าพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่
คือฝีมือของธรรมชาติล้วนๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้น
เมื่อราวๆ 2 ล้านปีที่ผ่านมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่ง
ออกมาเป็นจ านวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนา
ขึ้นร่วม 150 เมตร กลายเป็นชั้นดินใหม่ กว่าจะเป็นริ้วคลื่น หินเป็นลอนสวยงาม หินเป็นแท่ง ปล่อง
ไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย์ ก็ต้องถูกทั้งกัดกร่อนจากลม ฝน หิมะ และสายน้ ามานับล้านปี...  
ระหว่างเดินทางผ่านเมืองอักซาไร ผ่านชมคาราวานซาไร จุดพักโบราณระหว่างทางของชาวเติร์กใน
สมัยออตโตมัน เพื่อติดต่อท าการค้าขายกันระหว่างเมือง ซึ่งเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนั้นชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง อีกหนึ่งโปรแกรมยอด
นิยมของนักท่องเที่ยว ระบ าหน้าท้องเป็นความบันเทิงเริงใจที่
ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปี เป็นการเต้นที่โยกย้าย
เรือนกาย เอว สะโพก และบังคับกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างพลิ้ว
ไหว ด้วยชุดสุดหวาบหวิว นักเต้นก็มีความช านาญและ
ประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งของพวก
อาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียน 
เข้าที่พัก Avrasya Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันที่หก คัปปาโดเกีย-อีสตันบูล 

ส ำหรับท่ำนที่สนใจนั่งบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย กรุณำสอบถำมรำยละเอียด 
เนื่องจำกต้องท ำกำรส ำรองที่นั่งบอลลูนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2-3 วัน รำยกำรนี้ไม่รวมในค่ำทัวร์ ค่ำ
ขึ้นบอลลูนประมำณ 200 USD ต่อท่ำน (กรุณำเช็ครำคำกับหัวหน้ำทัวร์ก่อนช ำระเงิน) 
ส ำหรับท่ำนที่ซื้อรำยกำรบอลลูน เวลำประมำณ 0500 น. เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทบอลลูนจะมำรับที่ล๊อบ
บ้ีของโรงแรม ไปยังจุดปล่อยบอลลูน เพ่ือรอเวลำขึ้นบอลลูนชมควำมงดงำมของเมืองที่มีลักษณะ
เป็นถ้ ำที่เกิดจำกกำรทับถมกันของลำวำภูเขำไฟเป็นพันๆ ปี ใช้เวลำบินประมำณ 1 ชั่วโมง  
 
 
 



 
 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงปี 
ค.ศ.9 โดยเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อ
สร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ว่า
กันว่ ามี โบสถ์ ถ้ าซ ่อนอยู ่ม ากถ ึง  365 แห ่ง เลยท ีเด ีย ว 
เนื ่องจากคนโบราณสร้างโบสถ์ตามจ านวนวันในหนึ ่งปี 
ปัจจุบันโบสถ์ทั้ง 365 แห่งไม่สามารถเข้าชมได้หมด ทางการ
เปิดให้เข้าชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อาทิ โบสถ์แอปเปิล ที่มี
ภ าพ เข ียน เฟ รส โกส ีส ันฉ ูดฉาด ในช ่วงศตวรรษที ่ 11 
พรรณนาถึงนักบุญและบาทหลวง บางส่วนเล่าถึงคัมภีร์ไบ
เบิลและชีวิตของพระเยซู โบสถ์งู มีภาพเฟรสโกของพระ
เยซูที่ในมือมีหนังสือ...ชมนครใต้ดินไคมัคลี หนึ่งในเมืองใต้
ด ิน ส า ค ัญ อ ัน ขึ ้น ชื ่อ แ ห ่ง ค ัป ปาโด เจี ย  หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเมืองใต้ดินเกิดขึ้น
ได ้อย่ างไร แต่ รู้ ว่ าสร้างมาหลายพั นปี แล้ว และจากข้ อ

สันนิษฐานถึงสาเหตุในการสร้างว่าเพื่อเหตุผลทางการศึก
สงครามเป็นส าคัญ เมืองใต้ดินที่นี่ไม่ได้ขุดลึกลงไปแค่ชั้นสองชั้น 
แต่ว่าขุดลึกไปหลายชั้น และมีการแยกย่อยเป็นห้องต่างๆ 
มากมาย อาทิ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร 
ห้องเก็บอาหารที่มีโพรงมีช่องเอาไว้กักเก็บอาหาร ห้องไวน์ 
ห้องครัว จนถึงห้องส้วมเลยทีเดียว และด้วยการออกแบบที่ดี มี
ทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าให้อากาศข้างในถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ไม่อับเหม็น 
จากนั้นเข้าชมโรงงานทอพรม ดูกรรมวิธีการท าพรมตั้งแต่ขึ้นตอนแรกจนออกมาเป็นผืนพรมงดงามที่
น่าสนใจยิ่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
 
 
 
 



 
 

บ่าย ไปชมปราสาทอุชหิซาร์ เป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาขนาดใหญ่ที่มีรู
พรุนไปเกือบทั่วภูเขา ท่านได้จะชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย 
สมัยก่อนมีไว้เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เอ   าไว้
สอดส่องข้าศึก ลักษณะคล้ายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ่ 
รอบๆ มีหินรูปกรวยคว่ า รูปกระโจม ตั้งกระจัดกระจายไปทั่ว 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานไคเซอรี่ 

18.25 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 2015 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล  
20.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก รับกระเป๋าสัมภาระ 
ค่้า รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
 เข้าสู่ที่พัก Lionel Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่เจ็ด อสีตันบูล-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 



 
 

จากนั้นไปชมพระราชวังโดลมาบาห์เช อัญมณีประดับนคร
อีสตันบูล ร่ าลือเป็นเสียงเดียวกันว่าหากอยากเห็นสถานที่ที่
เป็นตัวแทนของตะวันออกเคล้ากับตะวันตกได้ลงตัวที่สุด ต้อง
ไปยืนมองพระราชวังแห่งนี้ สุลต่านอับดุลเมซิด ผู้โปรดปราน
สถาปัตยกรรมและศิลปะแบบยุโรปมีบัญชาให้สร้างพระราชวัง
แห่งนี้ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ตกแต่งผสมผสานไป
ทั้งศิลปเรอเนสซองส์ รอกโคโค และบารอค มีห้องหับ
ต่างๆ หลายร้อยห้อง มีห้องที่เป็นไฮไลท์ อาทิ ท้องพระ
โรง ห้องพักของสุลต่าน ห้องพักของเคมัล อตาเติร์ก เมื่อ
อยู่ในพระราชวังไม่ว่าจะเหลียวมองไปนาฬิกาเรือนไหน ทุกเรือนเข็มสั้นจะอยู่แถวเลข 9 เข็ม
ยาวชี้เลข 1 นั่นหมายถึงนาฬิกาทุกเรือนถูกตั้งไว้ที่ 09.05 
น . เวลาที่ อต าเติ ร์ ก ถึ งแก่ อสัญ กรรม เมื่ อ วั นที่  10 
พฤศจิกายน 1938 จากนั้นน าท่านนั่ง เรือชมช่องแคบ
บอสฟ อรัส  เพลิด เพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝั่ง 
ฝั่งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน 
โรงแรมเคมปินสกี ้อันเลิศหรู ตรงกันข้ามฝั ่งเอเชียจะ
เป็นย่านเรียกว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปด้วยเรือนไม้ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติ
ในยุคออตโตมัน ผ่านไปใต้สะพานบอสฟอรัสฝั่งยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป์ บาร์ 
ร้านอาหารมี  ระดับ จากนั้นเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที่สงบและมีเสน่ห์แบบโบราณ เมื่อเรือลอดใต้
สะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาติห์ เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่เสียงหวูด
เรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้ ามันของรัสเซียและโรมาเนียที่แล่น
เข้าออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดะเนลส์ และน าท่านสู่สไปซ์มาร์เกต ร้านรวงเต็มไปด้วยสีสัน 
ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆ และราคาดูเหมือนจะย่อมเยาว์ นอกจาก
เครื่องเทศแล้ว ก็ยังจะมี เซรามิก จาน ชาม ถ้วยชา แจกัน โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ 
เครื่องดูดบารากู่ ทองค า เครื่องเงิน เครื่องประดับต่างๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนท์
ติดผนัง ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอย่างเตอร์กิสดีไลท์ ตาปีศาจ 
เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 

 
 



 
 

บ่าย ชมมหาวิหารเซนต์โซเฟีย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่สร้างมายาวนานเกือบ 1,500 ปี 
จักรพรรดิจัสติเนียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท าการ
บูรณะโบสถ์หลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อนใน
โลก งบประมาณไม่อั้น เซนต์โซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถ์
คริสต์ มากว่ า 900 ปี  ก่ อนจะมาถึ งจุดเปลี่ ยนเมื่ อ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตก
โดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และยึดเมืองหลวงแห่งไบแซนไทน์
ได้ ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อท าการละหมาด พร้อม
ทั้งบัญชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์คริสต์เป็นมัดยิดของ
ชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงาม
ให้หมด จากนั้นชมมัสยิดสุลต่านอาห์เมต ที่มีแรงบันดาล
ใจมาจากการต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่
กว่าวิหารเซนต์โซเฟีย สร้างในสมัยของสุลต่านอาห์เมตที่ 
1 นอกจากความใหญ่โตอลังการแล้วยังประดับกระเบื้องอิ
ซนิกอันเก่าแก่กว่า 21,000 แผ่น บริเวณภายในและตาม
ระเบียงต่างๆ จนคนทั่วไปนิยมเรียกมัสยิดแห่งนี้ว่า มัสยิดสี
ฟ้า ตามสีของกระเบื้องอิซนิกอันเลื่องชื่อ และนอกจากนี้ยังครองความเป็นที่สุดที่เป็นมัสยิดหนึ่งเดียว
ในตุรกีที่มีหอสวดมนต์มากถึงหกหอด้วยกัน การตกแต่งภายในก็ดูยิ่งใหญ่ด้วยหน้าต่างทั้งหมด 260 
บาน สลับสล้างด้วยหน้าต่างกระจกสีอันวิจิตร และพื้นที่ส าหรับละหมาดขนาดกว้าง และจัตุรัส
สุลต่านอาห์เมต หรือฮิปโปโดรม สร้างในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวรุส ฮิปโปโดรมมี
บทบาทมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ ธีโอโดรา ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน ปรากฏตัวขึ้นครั้ง
แรกที่ฮิปโปโดรมในฐานะนางระบ าและเป็นที่ต้องพระทัยของจักรพรรดิในทันที และที่นี่ก็เป็นฉากใน
เหตุการณ์การจลาจลเพื่อชัยชนะของกลุ่มศาสนาสีฟ้าและสีเขียวที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง 
จุดเด่นที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้คือ โอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส เสางู และเสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 
แต่แผ่นทองส าริดที่หุ้มเสาเหล่านี้อยู่ถูกขนไปยังเวนิส หลังการเข้าปล้นสะดมของละตินในปีค.ศ.1203 ม้า
ทองค า 4 ตัวเหนือประตูใหญ่วิหารเซนต์มาร์คในเวนิสก็น าไปจากที่นี่ 

16.30 เดินทางไปท่าอากาศยานอตาเติร์ก 
20.10 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 64 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน 
 



 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 
09.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินเตอร์กิชแอร์ไลนส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง  
 ค่าที่พักห้องคู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานตุรกี ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง 
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าน้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

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

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า 
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเมื่อเข้าประเทศตุรกี สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน** 

 ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
การส้ารองที่นั่ง 

 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 ไม่คืนเงินทั้งหมด 

ข้อก้าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ 
 ราคาเด็กเสริมเตียงส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี  
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ข้ึนไป 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะ
ทัวร์ไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ 
 อัตราค่าบริการคิดค านวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี ่ยนราคาค่าบริการในกรณีที ่ม ีการขึ ้นราคาค่าตั ๋วเครื ่องบิน ธรรมเนียม
เชื ้อเพลิง ค ่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง 
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ
ล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ  ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัท 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการ
เสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน 
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงิน
ได ้



 
 

 ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ช าระให้กับ
บริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้
ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ 
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์
ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัท
ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นส้าคัญ 

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


