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สัมผสัความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
น าชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมนั 
สัมผสัความงดงามของ “พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” 

ชม “พระราชวงัทอปคาปี” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
น าท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หน่ึงช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดับต้นๆของโลก 

พกัโรงแรมถ า้ ณ เมืองคปัปาโดเกยี 
พเิศษ ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง สไตล์พืน้เมือง ณ เมืองคปัปาโดเกยี **บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง** 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ออกเดนิทางวนัที่ 
28 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562  

 

 

วนัที่1(28 ธ.ค.61)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.30 น .    ส ม า ชิ ก ทุ ก ท่ าน พ ร้อม กั น  ณ  ท่ าอ าก าศย าน สุ ว รรณ ภู มิ  ผู้ โด ยส ารข าอ อก ระห ว่ างป ระ เท ศ 
เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2(29 ธ.ค.61)     โดฮา – อาดานา – คปัปาโดเกยี      
02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอาดานา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR438 
11.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอาดานา ซากีร์ปาซา ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองคัปปาโดเกยี” (Cappadocia) เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ซ่ึงองคก์าร

http://bit.ly/2NMk5YE
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ยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก น าท่านเก็บภาพ “มัสยดิซันเกอ เบย์” (Sungurbey Mosque)  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :      ALFINA CAVE HOTEL                                                         หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                           
วนัที่3(30 ธ.ค.61)     คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดนิ – อุชิซาร์ – คอนย่า  
05.00 ส าหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot 

Air Balloon Tour ได้ ราคาประมาณ 230 USD ต่อท่าน (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ส าหรับประกันภัยที่ท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional tour ขึน้กับ
ดุลยพนิิจของท่าน) 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ” 
(Goreme Open Air Museum) ซ่ึ ง เ ป็ น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึง
เป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของ
ชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต ์
น า คณ ะท่ าน ช ม  “ เมื อ งคั ป ป า โด เกี ย ” 
(Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสา
รูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต(์ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น 
ดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ ดินแดนมา้พนัธ์ุดีตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล
กระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็ น แผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะ
กร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ี
เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจน
ผูค้นในพื้ นท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปีค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ี
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง ตุ ร กี  ช ม  “น ค ร ใ ต้ ดิ น ” 
(Underground City) เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่
หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เช่ือมต่อถึงกนั 
เป็นสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยั
ชาวโรมันท่ีต้องการท าลายร้างพวกนับถือ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้ง
ห้องครัวห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้ประชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศ
ค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนย่า” (Konya) เป็นเมืองท่ีนิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือท่ียุคนั้นเรียก 
อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     OZKAYMAK HOTEL                                                                     ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

วนัที่4(31 ธ.ค.61)     คอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์เมฟลานา” (Mevlana Museum) อาคารหลงัใหญ่ท่ีมีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลงัน้ีแม้

จะเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ท่ีน่ีคือสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามท่ีสร้าง
โดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานกับวชในศาสนาจะใช้เป็นท่ีสวด
มนตท์ าสมาธิดว้ยวธีิการอดอาหารเพื่อทรมานตวัเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกบัการท าจิตใหส้งบ
ดว้ยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีว่า “Whirling Dervishes” ดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์จะมีสวนสวยริมทางเดินท่ีปูดว้ย
แผ่นหิน ส่วนพิพิธภัณฑ์นั้ นก็ยงัตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมด้านหน่ึงของ
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผูส้ร้าง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษย์
ผูติ้ดตามรับใชใ้กลชิ้ดท่านดว้ย อีกทั้งในวนัท่ี 17 ธนัวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองวนัครบรอบการจากไป
ของเมฟลานาเม่ือปี ค.ศ. 1271 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองปามุคคาเล่” (Pamukkale)  ค าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาท

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใต้
ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และท า ปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะ
กนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา
และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     TRIPOLIS HOTEL                                                                          ที่พกัระดบัใกล้เคยีง        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่5(01 ม.ค.62)     ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลสิ – ปราสาทปุยฝ้าย – เอเฟซุส   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะท่านชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศกัด์ิสิทธ์ิ ( Hierapolis) สันนิษฐานกนัว่ามีอายุประมาณ 
2200 ปี เพราะถูกสร้างข้ึนก่อนคริสตกาล ใน
ยุคของกษัตริย์ยูเมเนสท่ี  2 แห่งอาณาจักร
เพอร์กามอน โดยสร้างใหอ้ยูใ่กลก้บัแอ่งน ้าแร่
ร้อนปามุคคาเล่ แต่หากถอดความค าว่าเฮียรา
โพลิส หมายถึง เมืองแห่งความศักด์ิสิทธ์ 
เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์และ
ยุคเส่ือมถอยเฮียราโพลิสเองก็เป็นแบบนั้ น 
หลังจากเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมัน ก็ เกิด
แผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองยอ่ยยบั ประมาณปลายศตวรรษท่ี 2 เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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จนกา้วสู่ศตวรรษท่ี 3 ดว้ยความรุ่งโรจน์สุดๆแต่เวลาเคล่ือนไปถึงศตวรรษท่ี 7 ก็ถึงยคุเส่ือม เม่ือถูกขา้ศึกต่างถ่ิน
รุกราน นอกจากน้ียงัไดรั้บความเสียหายจากแผน่ดินไหว จากนั้น น าท่านชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (Cotton Castle) 
เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง
และน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น ้ าแร่น้ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชน
จึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิต
สูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “เซลจุก” ( Selcuk)  

เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกลจากเมือง
โบราณ ใน เอ เฟ ซุส  จากนั้ นน าคณะชม 
“โรงงานเคร่ืองหนัง” ซ่ึงมี ช่ือเสียงโด่งดัง
ของประเทศตุรกี  จากนั้ นน าคณะท่านชม 
“เมืองโบราณเอเฟซุส” (Ephesus) หรือเอเฟส 
เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน เป็นเมืองเก่ายุค
จักรวรรดิโรมันท่ี ถือว่าเจริญรุ่งเรืองด้วย
ศิลปะวิทยาการ มีระบบวางท่อน ้ า หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้งโรงละครใหญ่ทรงโคง้แบบพิมพ์นิยมของกรีก
โบราณ มีลานกวา้งตรงกลาง แบ่งท่ีนัง่คนดูเป็น 3 ชั้นตามระดบัความส าคญัไล่ไปจนถึงคนธรรมดาสามญั ใช้
เป็นท่ีเป็นท่ีประชุม จดัแสดงละครและการต่อสู้สิงสาราสัตวข์องเหล่าทาส จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซ
เมียร์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     RAMADA PLAZA IZMIR HOTEL                                    ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6(02 ม.ค.62)     อซิเมียร์ – ชมเมือง – ชานัคคาเล่ – ทรอย – ชมม้าไม้จ าลอง                                 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะน าท่านชม “มัสยิดโคนัค” (Konak 
Mosque) มัสยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กท่ี
ตั้ งอยู่ในเขตจตุัรัสโคนัค ถูกสร้างข้ึนในปี 
1754 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมนั 
หลังคา ประตู หน้าต่าง ถูกล้อมรอบด้วย
กระเบ้ืองเซรามิกและหินอย่างสวยงาม   
ผ่านชม “หอนาฬิกาอิซเมียร์” (Izmir Clock 
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Tower ) หอนาฬิกาหินอ่อน ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางจตุัรัสโคนคั โดยหอนาฬิกานั้นมีความสูงประมาณ 25 เมตร 
(82 ฟุต) ถูกสร้างข้ึนในปี 1901 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมนั เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 25 ของ 
Abdulhamid II 's (ครองราชย ์1876-1909) ปัจจุบนัหอนาฬิกาแห่งน้ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึง
ของอิซเมียร์ ชมมสัยดิโคนคั มสัยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กท่ีตั้งอยูใ่นเขตจตุัรัสโคนคั สร้างข้ึนในปีค.ศ.1754 
ใ น รู ป แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อ อ ต โ ต มั น  ห ลั ง ค า  ป ร ะ ตู  ห น้ า ต่ า ง  
ถูกลอ้มรอบดว้ยกระเบ้ืองเซรามิกและหินอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ “เมืองชานัคคาเล่” ศูนยก์ลางการคา้และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป 

น าท ่านเดินทางสู่  “กรุงทรอย”  ปัจจุบนั
กรุงทรอยไดต้ั้งอยู ่ในเมืองชานคัคาเล่ ซ่ึง
ได ม้ ีก ารข ุดค น้ซ ากกรุงทรอย โดยน กั
โบราณคดีชาวเยอรมนั ชื่อ เฮน ริค  ชไล
แมนน์ ในปี 1870 ปัจจุบนัเหลือเพียงซากท่ี
ทบัถมซ้อนกนัถึง 9 ชั้น และอนุสรณ์อนั
ยิ่งใหญ่อย่างมา้ไมเ้มืองทรอย น าชม ม้าไม้
จ าลองเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่ส าคญัต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพั
ของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสู้รบกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดค้ิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย 
โดยการสร้างมา้ไมจ้  าลองขนาดยกัษ์ที่เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้
โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสัญลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้
สงครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกได้
ถอยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอย
นอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ท าการเปิดประตูเมืองให้กองทพั
กรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยทิ้ง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     IRIS HOTEL                                                                         ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที7่(03 ม.ค.62)     ชานัคคาเล่  – อสิตนับูล – สุเหร่าสีน า้เงนิ – พระราชวงัทอปคาปี  
                                 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองอิสตันบูล” (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่

ก่อนคริสตกาล อิสตนับูล ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียว
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ในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวปีเอเชีย สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท าให้
อิสตนับูลมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพิเศษ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าชม “สุเหร่าสีน ้าเงิน” (Blue Mosque) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed 

Mosque) **การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้อง
ถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็น
การเคารพสถานท่ี ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดงั 
และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม**  สุเหร่าน้ีสร้าง
ในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์
เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มี
หอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผูน้ า
ศาสนาข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า  ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงิน
ภายในประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ 
ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี
หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ีพกักอง
คาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  น าท่านเขา้ชม “พระราชวังทอปคาปี” (Topkapi Palace) ตั้งอยู่
ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บ การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1985 พระราชวงัทอปคาปี สร้างข้ึนโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง 
และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสร้างพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส 
โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงั
แห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพนักว่าคน น าท่านเขา้ชม “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” 
(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ก่อนจะไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบ
สุดทา้ยให้เป็น 1 ใน 21 ส่ิงมหัศจรรยย์ุคใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 2007 เป็นตน้แบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของ
คริสต์ศาสนิกชนตะวนัตกยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ทั้งนิกายออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเป็น
โบสถท์างศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :       RAMADA ENCORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วันที่8(04 ม.ค.62)     อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเชห์ 

               แกรนด์บาซ่าร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
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น าคณะท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบั
ตน้ๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีแบ่งอิสตนับูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อกบั
ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. ความ
กวา้งตั้ งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี 
ระหวา่งการล่องเรือ ผา่นชม “พระราชวังโดลมาบาเชห์” (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด 
(Abdul Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับ
ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป 
หลงัจากล่องเรือ น าท่าน “เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเชห์” (Dolmabahce Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น
ให้ เห็น ถึงความเจริญอย่างสู งสุดทั้ งทาง
วฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโต
มัน  ซ่ึ งได้แผ่ขยายอ าน าจออกไปอย่าง
กวา้งขวาง มีศกัยภาพทางการทหารทั้งทพับก
และทัพ เรือ  พระราชวังแห่ ง น้ีส ร้างโดย
สุลต่านอบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลา
ก่อสร้างทั้ งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่าน
ทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่วา่จะเป็นศิลปวฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร 
ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ินรวมทั้งพระราชวงัแห่งน้ี ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ 
บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามและไม่ค  านึงถึงความ
ส้ินเปลืองใดๆทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็กๆท่ีช่องแคบ
บอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่างๆและฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน 
และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั     ท่ีส าคญัคือ นาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ีเวลา 09.05 น. เป็นนิจนิรันดร์เพื่อ
ระลึกถึงเวลาของการจากไปเม่ือว ันท่ี  10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ของ คามาล อาตาเติ ร์ก (KAMAL 
ATATURK) วรีบุรุษของชาติผูบ้ดขยี้กองทพัองักฤษท่ีกาลิโปลี ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1    

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  “แกรนด์บาซาร์” (Grand Bazaar) 

ตลาดช้อปป้ิงท่ีใหญ่และโด่งดังท่ีสุดในตุรกี
เป็นตลาดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ ภายในตลาด
ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามและเป็นตลาดเก่าแก่
เปิดมานานกวา่ 1,500 ปี ซ่ึงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1453 มีเน้ือท่ีทั้ งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้าน
ค้าขายของต่าง ๆ  มากถึง 5,000 ร้านค้า ท่ี
ตลาดแกรนด์บาซ่าร์มีสินคา้ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีท่ีหาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได ้
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ของท่ีระลึกท่ีแนะน าก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองราง  ชา ผลไมอ้บแหง้  ถัว่หลากชนิดเช่น ถัว่แมคคาดาเมีย 
พิตาชิโอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิสดีไลต์  เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกนั เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง 
โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนทติ์ดผนงั  และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :       RAMADA ENCORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่9(05 ม.ค.62)     อสิตนับูล – อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาทัน – สไปซ์ มาร์เกต็ – สนามบิน    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม อุโมงค์เก็บน า้เยเรบาทนั (Yerebatan 
Saray) สร้างในสมัยจกัรพรรดิจสัติเนียน เม่ือ
ประมาณ 1,476 ปี มาแล้ว วตัถุประสงค์เพื่อ
เป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้ในพระราชวงั ตัวเสา
ท่ีตั้ งย ันหลังคาเป็นศิลปะแบบโครินเธียน 
(Corinthian) คาดว่าเสาเหล่าน้ีเคยตั้งอยู่บนดิน
มาก่อน ท่ีแห่งน้ีจุน ้ าไดถึ้ง 1 แสนตนั ในพื้นท่ี 
9800 ตารางเมตร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่  ตลาดเค ร่ืองเทศ หรือ 

สไปช์มาร์เก็ต   (Spice Market) ตั้งอยู่ใกล้กับ
สะพานกาลาตา ตลาดตั้ งอยู่ในร่มและเป็น
ตลาดใหญ่อนัดบัสองในอิสตนับูลรองจากแก
รนด์บาร์ซาร์ ตลาดเคร่ืองเทศแห่งกรุงอิส
ตนับูลน้ีสร้างตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของศูนยก์ารคา้ เยนี คามี รายไดจ้าก
ค่าเช่าร้านส่วนหน่ึงจะน ามาบ ารุงมสัยิดและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ มกัเรียกขานกนัจนติดปากวา่ตลาดอียิปต ์
เพราะท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสินคา้ท่ีน าเขา้จากกรุงไคโร โดยสินคา้จะมีเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากเคร่ืองเทศ 
ถัว่ชนิดต่างๆ รังผึ้ง และน ้ามนัมะกอก ยงัหาซ้ือลูกฟิก ขนมเตอร์กิชดีไลท ์(lokum) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของท่ี
ระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกาย ชาชนิดต่างๆ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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สมควรแก่เวลา น าคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซาบีฮา เกิคเช่น 
23.59 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR238 
04.10 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที1่0(06 ม.ค.62)     กรุงเทพฯ 
04.10 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
07.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR832 
17.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดย  ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ : กลุ่มผู้เดนิทาง 30 ท่าน   
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562  47,900.- 47,900.- 47,900.- 12,000.- 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-อาดานา // อิสตนับูล-กรุงเทพฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไป
และกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้  
 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
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 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

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

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองพร้อมช าระมดัจ า 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 


