
 
 

 
 

 

บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเท่ียว +บินภายใน 1  ครัง้  
สุดคุ้ม เท่ียวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม 
พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ  

ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ต่ืนตาม้าไม้เมืองทรอย  
เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี  



 
 

ปามุคคาเล่ ธารน ้าสีขาวขัน้บันไดท่ีงดงามเหมือนระเบียงหิมะ  
คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย  

อีสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป เมืองท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปกันมากท่ีสุด  
 

วนัเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก  
เสริมเตียง 

เด็ก  
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 

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.- 

 

ก าหนดการเดินทาง  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-เพอร์กามมั-นัง่เคเบ้ิลคาร์-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี (B/L/D) 
Day 4: คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย (B/L/D) 
Day 5: ปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน-คอนยา-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบ าหน้าท้อง (B/L/D) 
Day 6: พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมคัลี-อีสตันบูล [TK2015 18.25-20.00] (B/L/D) 
Day 7:  พระราชวงัโดลมาบาห์เช-นัง่เรือชมช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซ์-มสัยิดสุลต่านอาห์เมต็-จัตุร ัส

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

วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพฯ-อีสตนับลู      
20.00 นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 แถว S สายการบินเตอรกิ์ช 

(Turkish Airlines- TK) มเีจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรบับตัรที่
นัง่บนเครื่องบนิ 

23.00 สายการบินเตอรกิ์ช เทีย่วบนิที ่TK 69 น าท่านเหริฟ้าสู่กรงุอีสตนับลู เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบนิ 

 

วนัท่ีสอง อีสตนับลู-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-ไอวาลิค       
05.20 เดนิทางถงึท่าอากาศยานอตาเติรก์ ผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร และเปลี่ยนเครื่องบนิ และรบั
กระเป๋าสมัภาระ จากนัน้เดนิทางสู่ชานัคคาเล (237 



 
 

KM) โดยรถบสัและนัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลสจ์ากฝัง่ยโุรปไปขึน้ทีฝั่ง่อนาโตเลยี 
08.00 รบัประทานอาหารในภตัตาคาร 
 จากนั ้นเดินทางต่อ ชานัคคาเล เมอืงศูนยก์ลางการคา้ และชุมทางการเดนิรถ ทัง้ยงัเป็นทีข่นถ่าย

สนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานัคคาเลเป็นที่ตัง้ของสมรภูมริบกลัลโิปล ีเมื่อ
ฝ่ายสมัพนัธมติรต้องการรุกคบืเขา้ไปยงัช่องแคบดารด์ะเนลสเ์พื่อบบีใหตุ้รกถีอนตวัออกจากสงคราม 
น าท่านถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอยที่ใช้ถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลีวู๊ ดเรื่องทรอย  

เท่ียง รบัประทานอาหารในภตัตาคาร 
บา่ย เดนิทางไปชมเมืองทรอย ทีม่ชีื่อเสยีงมาแต่ในอดตี สรา้งขึน้

เมื่อ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นส่วนใหญ่คดิว่าเป็นนิยายที่
แต่งขึน้และน ามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แต่ในศตวรรษที ่19 ได้
มกีารขุดคน้และพบซากเมอืงโบราณที่เป็นเมอืงทรอยในอดตี
ว่ามอียูจ่รงิ ตัง้อยูบ่นฝัง่ทะเลใกล้ๆ  ปากช่องแคบดารด์ะเนลส์
ทีแ่ยกยุโรปกบัเอเชยีออกจากกนั ตุรกจีงึไดส้รา้งมา้ไมจ้ าลอง
เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต ทีเ่ล่าว่า กษตัรยิโ์ทรจานพระนามว่า 
เพรยีมแห่งทรอย มลีูกชายคนหน่ึงนามว่า ปารีส โหรท านายว่าลูกชายคนน้ีจะสร้างความยุ่งยาก
ให้แก่เมอืงทรอยจนต้องเสยีบ้านเสยีเมอืงในที่สุด กษตัรยิ์เพรยีมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให้
ชาวบา้นในป่าทีเ่ขาโอลมิปิคเป็นผูเ้ลี้ยงไว ้เมื่อเตบิโตขึน้ปารสีกก็ลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม อยู่มาวนั
หน่ึงเทพธดิา 3 องค์ ลูกสาวของเทพซีอุส ชื่อ เฮร่า เอเธน่า และอโพรไดท์ ซึ่งต่างแย่งชิง
ความเป็นคนสวยที่สุด เพื่อจะได้รบัรางวลัแอปเปิลจากเทพธิดาเอริส นางทัง้สามลงมาจาก
วมิานและตรงเขา้มาถามปารสีว่าใครงามทีสุ่ด เพื่อใหป้ารสีเลอืกตนเองเทพธดิาทัง้สามกเ็สนอ
ของตอบแทนใหป้ารสีหากว่าเลอืกตนเอง เฮร่าสญัญาว่า จะท าใหป้ารสีเป็นจกัรพรรดแิห่งยุโรป
และเอเชยี เอเธน่าสญัญาว่าจะท าใหเ้ขาพชิติประเทศกรกีให้ได้ แต่อโพรไดท์สญัญาว่าจะยก
ผูห้ญิงที่สวยที่สุดในโลกให้เขา ปารสีเลอืกอโพรไดท์ และผูห้ญิงที่สวยที่สุดในโลกในขณะนัน้คอื 
เฮเลน ซึ่งเป็นมเหสขีองกษตัรยิ์เมเนลอส แหง่สปารต์า้ ต่อมาปารสีเดนิทางไปหาเมเนลอสและไดม้ี
โอกาสใกลช้ดิกบัเฮเลน ในจงัหวะทีเ่มเนลอสออกจากเมอืงไป 
ปารีสแอบพาเฮเลนหนีกลบัทรอย เมเนลอสโกรธยกทัพ
ตามมาหวงัขยีท้รอยใหแ้หลกแต่รบกนั 10 ปีกย็งัไม่แพช้นะ 
จงึคดิอุบายว่าจะยกทพักลบัทางเรอืและทิ้งของขวญั
ให ้แก่ทรอยชิ ้นหนึ่งคอื ม ้าไม ้ขนาดยกัษ์ ชาวทรอย
หลงเชื่อลากเอาม้าไม้นัน้เขา้เมอืง ตกกลางคนืทหารของ



 
 

เมเนลอสก็ลงมาจากม้าไม้แล้วเปิดประตูเมอืงและฆ่าชาวทรอยเสยีสิน้ นัน่คอือวสานของทรอย 
จากนัน้เดนิทางไปเมอืงไอวาลคิ 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 
เขา้ทีพ่กั Musho Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
วนัท่ีสาม ไอวาลิค-เพอรก์ามมั-เอเฟซุส-คซูาดาซึ      
เช้า รบัประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางไปเพอร์กามมั (65 KM) ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดเิตอร์เร
เนียน ทัง้ดา้นวฒันธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์นัง่เคเบิลคารข์ ึน้ไปชมวิหารอะโครโปลิส 
ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหน่ึงดัง่ดนิแดนในสรวงสวรรค์ ด้านในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพเจ้าซุส 
หรอืเซอุส ปัจจุบนัน้ีเหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พอรก์ามมั
ที่กรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนั วหิารทราจนั ที่เหลอืบรเิวณของซุ้มประตูเอาไวใ้ห ้และโรงละคร
เพอร์กามมั โรงละครยุคโบราณที่ชนัที่สุดในโลก สรา้งปีที ่3 ก่อนครสิตกาล จุคนไดถ้งึ 10,000 คน 
จากนัน้เดนิทางสู่คซูาดาซึ (182 KM) เมอืงท่าในอดตี เป็นจุดส่งถ่ายสนิคา้ทีส่ าคญัของพอ่คา้วานิช
จากยโุรปและแอฟรกิาใต ้

เท่ียง รบัประทานอาหารในภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมเมืองโบราณเอเฟซุส เป็นเมอืงเก่ามอีายุราว 

2,000 ปี ถอืว่าเป็นเมอืงเก่าทีม่สีภาพสมบูรณ์มากทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงของโลก แมปั้จจุบนัเมอืงเอเฟซุสจะท าการขุดแต่งบูรณะ
ไดแ้ค่เพยีง 10 กว่าเปอรเ์ซ็นต์ แต่ว่าเมอืงน้ีกเ็ต็มเป่ียมไป
ดว้ยเสน่ห์แห่งอารยธรรมกรกี-โรมนัอนัสุดคลาสสกิ เดนิไป

ชมโรงละครโอเดียน ตัง้ตระหง่านโดดเด่น ในอดีตใช้แสดง  
ดนตรแีละเป็นที่ประชุมสภาเมอืง... จตัุรสัโดมิเชียน มแีท่น
บูชาแบบโรมนั รูปสลกัเฮอรค์วิลสี ประตูเฮราคลสี รูปสลกัไนก ี
เทพธิดาแห่งชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... 
วิหารฮาเดรียน สรา้งขึน้ราว ค.ศ.138 ปัจจุบนัเหลอืเพยีง

ส่วนด้านหน้าของอาคารเท่านัน้ แต่ด้วยองค์ประกอบที่
งดงาม โดยเฉพาะรูปสลกัต่างๆ อาท ิรูปสลกัเรื่องราวการ
สรา้งเมอืงเอเฟส รูปสลกัเมดูซ่า ... ห้องน ้าสาธารณะแบบ



 
 

โรมนั เป็นสว้มโล่งๆ มแีป้นถ่ายเป็นแผ่นหนิเจาะรูพอเหมาะเรยีงเป็นแถวตดิๆ กนั และมรี่องรอย
ของหอ้งอบไอน ้า ลานน ้าพุเปิดคลอสรา้งบรรยากาศและมกีารแสดงดนตรใีนหอ้งน ้าสาธารณะ ชาวโรมนั
ในยคุนัน้จงึนิยมใชห้อ้งน ้าสาธารณะเป็นสถานทีพ่บปะพดูคุย เรื่องการบา้นการเมอืง ซุบซบินินทา บนัเทงิเรงิ
ใจ หรอืใชเ้ป็นทีจ่บีกนัของหนุ่มสาว... ห้องสมุดเซลซุส สรา้งขึน้ในปีค.ศ.117 ภายในใชเ้ป็นทีเ่กบ็มว้นหนังสอื
ทีท่ าจากไมป้าไปรสักว่า 12,000 มว้น หอ้งสมุดมลีกัษณะเป็นอาคาร 2 ชัน้ โดดเด่นดว้ยเสากรกีอนั
เป็นแบบแผนสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ส่วนฝัง่ตรงขา้งหอ้งสมุดเป็นที่ตัง้ส านักนาง
โลม ซึ่งมอีุโมงคล์บัใต้ดนิจากหอ้งสมุดเดนิทะลุไปได.้.. สุดทา้ยไฮไลท์ โรงละครเอเฟซุส  มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโรงละครโบราณในตุรก ีจุคนไดก้ว่า 30,000 คน เป็นโรงละครโคง้ มลีานแสดง
ตรงกลางล้อมรอบด้วยที่นัง่ชมไล่ระดบัขึ้นไปจนสูงลบิ ปัจจุบนัยงัใช้งานได้ดอียู่และยงัมกีาร
จดัการแสดงอยู่บา้งเป็นครัง้คราว เพราะมฮีวงจุย้ดทีี่หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อใหล้มธรรมชาตชิ่วยพดั
เสยีงยอ้นเขา้มา จากนัน้ไต่ขึน้สูย่อดเขาไนตงิเกล ชมบา้นพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นสถานทีสุ่ดทา้ย
ทีพ่ระแมม่ารอีาศยัอยู่กระทัง่สิ้นพระชนม ์การคน้พบสถานที่แห่งน้ีค่อนขา้งปาฏหิารยิ์ทเีดยีว โดย
เมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774-1824 แม่ชชีาวเยอรมนัชื่อแอนน์ แคเทอรนี เอเมอรชิ เกดินิมติเหน็
ภาพบา้นพระแมม่าร ีจงึเขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกบัเหน็ดว้ยตาตวัเอง 
นับจากนัน้หลายปีมกีารพยายามคน้หาบา้นแห่งน้ีโดยอา้งองิตามค าบอกของเอเมอรชิ จนกระทัง่
คน้พบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบนัทีน่ี่กลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิเ์พื่อการสกัการะของทัง้ชาวมุสลมิและครสิ
เตยีน โดยวนัที ่15 สงิหาคม ทุกปีจะมพีธิสีวดมนต์เพือ่ระลกึถงึวนัทีพ่ระเยซูน าพระแมม่ารขีึน้สูส่วรรค์ 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 
เขา้สูท่ีพ่กั Charisma Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
วนัท่ีส่ี  คซูาดาซึ-ปามคุคาเล 
เช้า รบัประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้ไปชมโรงงานผลิตเคร่ืองหนัง ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวตัถุดบิไปยงัฝัง่ยุโรปเพื่อ
ผลติเครื่องหนังใหก้บัแบรนดไ์ฮแอนด์ ฟังกรรมวธิกีารผลติเครื่องหนัง และเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สื้อ
หนังคุณภาพด ีจากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสู่ปามุคคาเล (186 KM) เมอืงในจงัหวดัเดนิซล ีอยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรก ีหน่ึงในแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงัของตุรก ีปรากฏการณ์มหศัจรรยอ์นัน่าทึง่
ของธรรมชาตทิี่หาดไูมไ่ดง้า่ยๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหารในภตัตาคาร 
 
 



 
 

 
บา่ย ผา่นชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามต านานกล่าวว่าสรา้งขึน้

ในราว 190 ปีก่อนครสิตกาล ใกล้ๆ  กบัธารน ้าแร่รอ้น ตน้ธาร
แห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบนั) ฮีราโพลิสเป็นเมืองศกัดิส์ ิทธิ ์
ศูนย์กลางทางศาสนา ปัจจุบนัน้ีแม้จะเหลือเพียงซาก แต่

ยงัคงมเีสน่ห์ และชมปราสาทปุยฝ้าย มจีุดเด่นที่หน้าผาสี
ขาวขุน่หน้าตาเหมอืนธารน ้าแขง็ขัน้บนัได เกดิจากน ้าแร่รอ้น
ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึ้นจากใต้ดิน 
ตกตะกอนเป็นหินปูนห่มเ นินเขาทัง้ลูกมานับพันปีจน
กลายเป็นชัน้หนิลดหลัน่เหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้บั
การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและชาตใินปีค.ศ. 
1988 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 
เขา้ทีพ่กั Doga Thermal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
 
 
วนัท่ีห้า ปามคุคาเล-คปัปาโดเกีย 
เช้า รบัประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชมปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน เป็นที่เที่ยวแห่ง
ใหมท่ีง่ดงามและน้อยคนจะรูจ้กั ทีไ่ดช้ื่อวา่ปราสาทปุยฝ้ายใต้
ดินก็เพราะมีลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ภายในถ ้านัน่เอง 
จากนัน้เดนิทางสู่คอนยา (350 KM) อดตีเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเต ิร ์กบน

แผ่นดนิตุรก ีในช่วงปีค.ศ.1071-1275 และเป็นศูนยก์ลาง
ของนิกายเมฟเลว ีที่ถอืก าเนิดมาจากการก่อตัง้ของเมฟลา
นา เยลาเลด ิน กว ีชาวอฟักานิสถานที่ท าให้ชาวคร ิสต์
จ านวนไม่น้อยหนัมานับถือศาสนาอสิลาม เหล่าสาวกของ
เมฟลานาจงึเชื่อกนัว่าเขาคอืผูว้เิศษแห่งศาสนาอสิลาม  



 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารในภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่คปัปาโดเกีย (236 KM) หน่ึงในมรดก

โลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1985 ภาพ
แปลกตาน่าพศิวงทุกภาพทีป่รากฏ ทา่นอาจแทบไม่เชื่อว่าน่ี
คอืฝีมอืของธรรมชาติล้วนๆ ภายหลงัที่ภูเขาไฟระเบดิขึ้น
เมื่อราวๆ 2 ลา้นปีที่ผ่านมา ก็มลีาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่ง
ออกมาเป็นจ านวนมาก พอเยน็ตวัลงกก็ลบแผน่ดนิเดมิหนา
ขึน้รว่ม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม ่กวา่จะเป็นริว้คลื่น หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแทง่ ปลอ่ง
ไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี์ ก็ต้องถูกทัง้กดักร่อนจากลม ฝน หมิะ และสายน ้ามานับล้านปี...  
ระหว่างเดนิทางผา่นเมอืงอกัซาไร ผ่านชมคาราวานซาไร จุดพกัโบราณระหว่างทางของชาวเตริ์กใน
สมยัออตโตมนั เพือ่ตดิต่อท าการคา้ขายกนัระหวา่งเมอืง ซึง่เสน้ทางน้ีเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 
จากนัน้ชมการแสดงระบ าหน้าท้อง อีกหน่ึงโปรแกรมยอด
นิยมของนักท่องเที่ยว ระบ าหน้าทอ้งเป็นความบนัเทงิเรงิใจที่
ตกทอดมาตัง้แต่ยุคโบราณหลายพนัปี เป็นการเต้นที่โยกยา้ย
เรอืนกาย เอว สะโพก และบงัคบักลา้มเน้ือหน้าทอ้งอยา่งพลิ้ว
ไหว ด้วยชุดสุดหวาบหวิว นักเต้นก็มีความช านาญและ
ประสบการณ์อย่างมาก ถอืเป็นศาสตร์และศลิปะอย่างหน่ึงของพวก
อาหรบัและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน 
เขา้ทีพ่กั Avrasya Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
วนัท่ีหก คปัปาโดเกีย-อีสตนับลู 

ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจนัง่บอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกีย กรุณำสอบถำมรำยละเอียด 
เนือ่งจำกต้องท ำกำรส ำรองทีนั่ง่บอลลนูล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2-3 วนั รำยกำรน้ีไม่รวมในค่ำทวัร ์ค่ำ
ขึ้นบอลลนูประมำณ 200 USD ต่อท่ำน (กรณุำเชค็รำคำกบัหวัหน้ำทวัรก่์อนช ำระเงิน) 
ส ำหรบัท่ำนทีซ้ื่อรำยกำรบอลลนู เวลำประมำณ 0500 น. เจ้ำหน้ำทีข่องบริษทับอลลูนจะมำรบัทีล่อ๊บ
บี้ของโรงแรม ไปยงัจดุปล่อยบอลลนู เพือ่รอเวลำข้ึนบอลลนูชมควำมงดงำมของเมืองทีมี่ลกัษณะ
เป็นถ ้ำทีเ่กิดจำกกำรทบัถมกนัของลำวำภเูขำไฟเป็นพนัๆ ปี ใช้เวลำบินประมำณ 1 ชัว่โมง  
 
 



 
 

 
เช้า รบัประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วงปี 
ค.ศ.9 โดยเป็นความคดิของชาวครสิต์ที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อ
สรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอื่นที่ไม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ ว่า
กันว่ามีโบสถ์ถ ้าซ่อนอยู ่มากถงึ 365 แห่งเลยทเีดยีว 
เนื่องจากคนโบราณสรา้งโบสถ์ตามจ านวนวนัในหนึ่งปี 
ปัจจุบนัโบสถ์ทัง้ 365 แห่งไม่สามารถเขา้ชมไดห้มด ทางการ
เปิดใหเ้ขา้ชมเพยีงบางส่วนเท่านัน้ อาท ิโบสถ์แอปเปิล ที่มี
ภาพเข ยีน เฟรสโกส สี นัฉ ูดฉาดในช ่ว งศตวรรษที ่ 11 
พรรณนาถึงนักบุญและบาทหลวง บางส่วนเล่าถึงคมัภรี์ไบ
เบลิและชวีติของพระเยซู โบสถ์งู มภีาพเฟรสโกของพระ
เยซูที่ในมอืมหีนังสอื...ชมนครใต้ดินไคมคัลี หน่ึงในเมอืงใต้
ด นิ ส า ค ญั อ นั ขึ น้ ชื ่อ แ ห ่ง ค ปั ปาโด เ จีย  หลัก ฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่าเมอืงใต้ดนิเกิดขึ้น
ได ้อย่างไร แต่ รู้ว่ าสร้างมาหลายพันปีแล้ว และจากข้อ

สันนิษฐานถึงสาเหตุในการสร้างว่าเพื่อเหตุผลทางการศึก
สงครามเป็นส าคญั เมอืงใต้ดนิทีน่ี่ไม่ไดขุ้ดลกึลงไปแค่ชัน้สองชัน้ 
แต่ว่าขุดลึกไปหลายชัน้ และมีการแยกย่อยเป็นห้องต่างๆ 
มากมาย อาทิ ห้องนอน ห้องรบัแขก ห้องนัง่เล่น ห้องอาหาร 
ห้องเก็บอาหารที่มีโพรงมีช่องเอาไว้กักเก็บอาหาร ห้องไวน์ 
หอ้งครวั จนถึงห้องส้วมเลยทเีดยีว และด้วยการออกแบบที่ด ีมี
ทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศขา้งในถ่ายเทไดเ้ป็นอยา่งด ีไม่อบัเหมน็ 
จากนัน้เขา้ชมโรงงานทอพรม ดูกรรมวธิกีารท าพรมตัง้แต่ขึน้ตอนแรกจนออกมาเป็นผนืพรมงดงามที่
น่าสนใจยิง่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารในภตัตาคาร 
 
 
 
 



 
 

บา่ย ไปชมปราสาทอุชหิซาร์ เป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาขนาดใหญ่ที่มีรู
พรุนไปเกอืบทัว่ภเูขา ทา่นไดจ้ะชมววิอนัสวยงามของคปัปาโดเกยี 
สมยัก่อนมีไว้เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เอ  าไว้
สอดส่องข้าศึก ลกัษณะคล้ายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ่ 
รอบๆ มีหินรูปกรวยคว ่า รูปกระโจม ตัง้กระจัดกระจายไปทัว่ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ท่าอากาศยานไคเซอร่ี 

18.25 สายการบินเตอรกิ์ช เทีย่วบนิที ่TK 2015 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุอีสตนับลู  
20.00 เดนิทางถงึท่าอากาศยานอตาเติรก์ รบักระเป๋าสมัภาระ 
ค า่ รบัประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 เขา้สูท่ีพ่กั Lionel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัท่ีเจด็ อีสตนับลู-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารในโรงแรม 



 
 

จากนัน้ไปชมพระราชวงัโดลมาบาห์เช อญัมณีประดบั
นครอีสตันบูล ร ่าลือเป็นเสียงเดียวกันว่าหากอยากเห็น
สถานทีท่ีเ่ป็นตวัแทนของตะวนัออกเคลา้กบัตะวนัตกไดล้งตวั
ทีสุ่ด ตอ้งไปยนืมองพระราชวงัแห่งน้ี สุลต่านอบัดุลเมซดิ ผู้
โปรดปรานสถาปัตยกรรมและศลิปะแบบยุโรปมบีญัชาใหส้รา้ง
พระราชวงัแห่งน้ีขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ตกแต่ง
ผสมผสานไปทัง้ศลิปเรอเนสซองส์ รอกโคโค และบา
รอค มหีอ้งหบัต่างๆ หลายรอ้ยหอ้ง มีหอ้งที่เป็นไฮไลท ์
อาท ิท้องพระโรง ห้องพกัของสุลต่าน ห้องพกัของเคมลั 
อตาเตริ์ก เมื่ออยู่ในพระราชวงัไม่ว่าจะเหลยีวมองไปนาฬิกาเรอืนไหน ทุกเรอืนเขม็สัน้จะอยู่
แถวเลข 9 เขม็ยาวชีเ้ลข 1 นัน่หมายถงึนาฬกิาทุกเรอืน
ถูกตัง้ไวท้ี ่09.05 น. เวลาที่อตาเตริก์ถงึแก่อสญักรรมเมื่อ
วนัที่ 10 พฤศจกิายน 1938 จากนัน้น าท่านนั ง่ เรือชม
ช่อ ง แ คบบอ สฟอ ร ัส  เ พ ล ิด เ พ ล ิน ก ับ ท ิว ท ัศ น์
สวยงามสองฝัง่ ฝัง่ยุโรป- ผ่านพระราชวงัโดลบามาเช 
โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกี้อนัเล ิศหรู ตรงกนั
ข้ามฝัง่เอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดูรอ้น และ
สถานทตูต่างชาตใินยคุออตโตมนั ผา่นไปใตส้ะพานบอสฟอรสัฝัง่ยุโรปเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่สีสีนั 
ทัง้หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมี  ระดบั จากนัน้เรอืจะล่องสู่ยา่นชานเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ 
เมื่อเรอืลอดใต้สะพานลอดช่องแคบแห่งทีส่อง-สะพานฟาตหิ์ เสยีงอกึทกึในตวัเมอืงจะแผ่วลง เหลอื
แต่เสยีงหวูดเรอืประมงเล็กๆ ที่กลบัจากหาปลาตอนกลางวนั และเรอืบรรทุกน ้ามนัของรสัเซียและ
โรมาเนียทีแ่ลน่เขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรสัและดารด์ะเนลส ์และน าท่านสู่สไปซ์มาร์เกต ร้านรวงเตม็
ไปดว้ยสสีนั ตลาดน้ีจะขายเครื่องเทศเป็นหลกั นอกจากนัน้กม็สีนิคา้อื่น  ๆและราคาดูเหมอืนจะยอ่มเยาว ์
นอกจากเครื่องเทศแลว้ ก็ยงัจะม ีเซรามกิ จาน ชาม ถว้ยชา แจกนั โถ เครื่องดนตรพีืน้เมอืง โคม
ไฟ เครื่องดูดบารากู่ ทองค า เครื่องเงนิ เครื่องประดบัต่างๆ ของที่ระลกึพวกพวงกุญแจ กระเบือ้ง
เพนทต์ดิผนัง ของกนิเล่นอยา่งชา กาแฟ ถัว่แมคคาดาเมยี พติาชโิอ ขนมหวานตุรกอียา่งเตอรก์สิดไีลท ์ตา
ปีศาจ เครื่องรางสุดฮติ ฯลฯ 

เท่ียง รบัประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 
 



 
 

บา่ย ชมมหาวิหารเซนตโ์ซเฟีย หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางที่สรา้งมายาวนานเกอืบ 1,500 ปี 
จกัรพรรดจิสัตเินียน แห่งอาณาจกัรไบแซนไทน์ทรงพระบญัชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท าการ
บูรณะโบสถ์หลงัเก่า โดยออกแบบและปรบัปรุงใหย้ิง่ใหญ่อลงัการอย่างทีไ่ม่เคยมใีครท ามาก่อนใน
โลก งบประมาณไมอ่ัน้ เซนตโ์ซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถ์
คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตแีตก
โดยสุลต่านเมหเ์มตที่ 2 และยดึเมอืงหลวงแห่งไบแซนไทน์
ได ้ก็ทรงเสดจ็ไปยงัเซนต์โซเฟียเพื่อท าการละหมาด พรอ้ม
ทัง้บญัชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์ครสิต์เป็นมดัยดิของ
ชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทบัภาพโมเสกอนัสวยงาม
ใหห้มด จากนัน้ชมมสัยิดสุลต่านอาห์เมต ทีม่แีรงบนัดาล
ใจมาจากการตอ้งการเอาชนะหรอืสรา้งมสัยดิทีม่ขีนาดใหญ่
กว่าวิหารเซนต์โซเฟีย สรา้งในสมยัของสุลต่านอาหเ์มตที ่
1 นอกจากความใหญ่โตอลงัการแล้วยงัประดบักระเบื้องอิ
ซนิกอนัเก่าแก่กว่า 21,000 แผ่น บริเวณภายในและตาม
ระเบยีงต่างๆ จนคนทัว่ไปนิยมเรยีกมสัยดิแห่งน้ีว่า มสัยดิสี
ฟ้า ตามสขีองกระเบือ้งอซินิกอนัเลื่องชื่อ และนอกจากน้ียงัครองความเป็นทีสุ่ดทีเ่ป็นมสัยดิหน่ึงเดยีว
ในตุรกทีีม่หีอสวดมนตม์ากถงึหกหอดว้ยกนั การตกแต่งภายในกด็ูยิง่ใหญ่ดว้ยหน้าต่างทัง้หมด 260 
บาน สลบัสลา้งดว้ยหน้าต่างกระจกสอีนัวจิติร และพื้นที่ส าหรบัละหมาดขนาดกวา้ง และจตัุรสั
สุลต่านอาห์เมต หรอืฮปิโปโดรม สร้างในสมยัจกัรพรรดเิซปติมอิุส เซเวรุส ฮปิโปโดรมมี
บทบาทมากมายในหน้าประวตัิศาสตร์ ธโีอโดรา ชายาของจกัรพรรดจิสัตเินียน ปรากฏตวัขึน้ครัง้
แรกที่ฮปิโปโดรมในฐานะนางระบ าและเป็นที่ต้องพระทยัของจกัรพรรดใินทนัท ีและที่น่ีก็เป็นฉากใน
เหตุการณ์การจลาจลเพื่อชยัชนะของกลุ่มศาสนาสฟ้ีาและสเีขยีวที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมอืง 
จุดเด่นทีเ่หลอืรอดมาถงึทุกวนัน้ีคอื โอบีลสิก์ฟาโรห์ธุตโมส เสางู และเสาคอลมัน์คอนสแตนตนิที ่7 
แต่แผน่ทองส ารดิทีหุ่ม้เสาเหล่าน้ีอยูถู่กขนไปยงัเวนิส หลงัการเขา้ปลน้สะดมของละตนิในปีค.ศ.1203 มา้
ทองค า 4 ตวัเหนือประตูใหญ่วหิารเซนตม์ารค์ในเวนิสกน็ าไปจากทีน่ี่ 

16.30 เดนิทางไปท่าอากาศยานอตาเติรก์ 
20.10 สายการบินเตอรกิ์ช เทีย่วบนิที ่TK 64 น าท่านเหริฟ้าสู่กรงุเทพฯ เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ 
 



 
 

วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ 
09.25 เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เครื่องบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส ์รวมภาษสีนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ  
 คา่ทีพ่กัหอ้งคูใ่นโรงแรมระดบั 5 ดาวมาตรฐานตุรก ีดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท้์องถ่ิน และหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 70 USD 
 คา่ยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ ค่าโทรศพัท ์
ฯลฯ 
 คา่ปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั) 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง  
 คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเม่ือเข้าประเทศตรุกี สามารถอยูไ่ด้ไม่เกิน 30 วนั** 

 ใชห้นงัสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านอยา่งน้อย 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 
การส ารองท่ีนัง่ 

 กรอกรายละเอยีดในใบส ารองทีน่ัง่ และสง่อเีมลหรอืแฟกซก์ลบัมายงับรษิทั  
 แนบส าเนาหนงัสอืเดนิทางมาพรอ้มกบัใบส ารองทีน่ัง่ 

 
 
 



 
 

การช าระเงิน 
 มดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง 
 ช าระยอดเตม็ก่อนการเดนิทาง อยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 
การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 แจง้ลว่งหน้าก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ ไม่ริบเงินมดัจ า 
 แจง้ลว่งหน้าก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ ริบเงินมดัจ า 
 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 25 วนัท าการ หกัค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าธรรมเนียม 
 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 วนัท าการ ไม่คืนเงินทัง้หมด 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
 ราคาเดก็เสรมิเตยีงส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 7 ปี  
 กรุ๊ปยนืยนัการเดนิทางตามราคาทีร่ะบุ เมื่อมผีูเ้ดนิทางครบ 20 ท่าน ขึน้ไป 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะ
ทวัรไ์มค่รบตามทีก่ าหนดไว ้
 อตัราค่าบรกิารคดิค านวนจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั บรษิทัขอสงวน
สิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ธรรมเนียม
เชื้อเพลงิ ค ่าประกนัวนิาศภยั ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัเดนิทาง 
 สถานทตูเกบ็คา่ธรรมเนียมวซี่าโดยปรยิาย หากมกีารยืน่วซี่าแลว้ไมม่กีารคนืในทุกกรณี 



 
 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะทวัร ์บรษิทัสงวนสทิธิท์ี่
จะไมร่บัผดิชอบหากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
 หากท่านถูกเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทั ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอื
ล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ  ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทั 
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแล้วไม่เกนิ 12 ชัว่โมง หากมกีาร
เสยีเวลาระหวา่งวนั โปรแกรมอาจตอ้งปรบัเปลีย่น 
 ในระหว่างท่องเที่ยวน้ีหากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทัง้หมด ถือว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิ
ได ้
 ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษัท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ช าระให้กบั
บริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้หากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้
ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคนืเงนิไมไ่ด ้
 ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัว่าทวัร์
ยนืยนัการเดนิทางได ้หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บรษิทั
ไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์
ต่างๆ ทัง้น้ีอยู่ในดลุยพินิจของหวัหน้าทวัรเ์ป็นส าคญั 

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


