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วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เยน็ 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานัค
คาเล – มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยาน
แหงชาติเมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอย – เมือง
ไอวาลิก 

   

TUSAN HOTEL

หรือเทียบเทา 

    



 

BKK       IST IST       BKK 

TK069 23.05 05.15 TK068 01.45 15.20 
      

3 
เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบนํ้าโรมัน
โบราณ – หอสมุดเซลซุส              – บานพระแมมารี – 
เตอรกิช ดีไลท – หมูบานซิรินเซ  

   

RAMADA 
RESORT & GOLF 

HOTEL 

หรือเทียบเทา 

4 
โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาท
ปุยฝาย 
– เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา 

   

DUNDAR 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

5 

ท่ีพักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต
ดิน – โรงงานเซรามิก 
– โรงงานเคร่ืองประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขา
นกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร  
– ชมการแสดง Belly Dance 

   

KALSEDON CAVE 
SUITES  

หรือเทียบเทา 

 

6 
พิพิธภัณฑเกอเรเม – โรงแรมทอพรม – เมืองอังการา 
– ทะเลสาบเกลือ  
– สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก 

   

NEW PARK 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

7 เ มืองอิสตันบูล –  ลองเ รือชองแคบบอสฟอรัส  – 
หางสรรพสินคาอิสตินเย พารค มอลล    

ROYAL STAY 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

8 

พระราชวังโดลมาบาหเช – ชมเทศกาลดอกทิวลิป – 
สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮิปโปโดรม       – เซนตโซเฟย – 
สไปซบาซาร – หอคอยกาลาตา – จัตุรัสทักษิม – 
สนามบินอิสตันบูล 

    

9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ    

โปรแกรมเดนิทาง 9 วัน 6 คืน : โดยสายการบิน

เท่ียวบนิที่ เวลาออก เท่ียวบนิท่ี เวลาออก

อัตราคาบรกิาร



วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

01 – 09 เมษายน 
2566 

45,990 45,990 23,990 10,500 

08 – 16 เมษายน 
2566 

57,990 57,990 35,990 10,500 

22 - 30 เมษายน 
2566 43,990 43,990 21,990 10,500 

29 เม.ย. – 07 
พ.ค. 66 

45,990 45,990 23,990 10,500 

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท 

** อัตรานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน่ และ หัวหนาทัวร ทานละ 
80 USD/ทาน** 

**เน่ืองจากตั๋วโดยสารเปนตั๋วกรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอัพเกรดท่ีนั่ง รีฟนด 
และเลือ่นการเดินทาง** 

อัตราคาบรกิารขางตน คาํนวณจากภาษนี้าํมนั ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565  
 
สําคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 
บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. หนังสือเดินทางตางประเทศชําระเพ่ิม 1,000 บาททุกกรณี 
4. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 



6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูใน
รายการทัวร) 

7. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ  
 

20.00  นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
Turkish Airlines (TK) โดยมีปายตอนรับ เลทสโกกรุป และมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก
พรอมแนะนําขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

23.05 นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เท่ียวบินท่ี TK069 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 
50 นาที 

 
Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล – มาไมจําลองเมืองทรอยริม

ทะเล – อุทยานแหงชาติเมืองทรอย        – มาไมจําลองเมืองทรอย – เมืองไอวาลิก 

 
05.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา

เมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) พรอมออกเดินทางทองเท่ียว เมือง
ชานัคคาเล (Canakkale) ปจจุบันเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกา
ซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 
1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากตั้งอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบดารดะเนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลู



ของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับ
ทะเลอีเจียน เปนท่ีตั้งของเมืองทรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
 นําทานชมและถายภาพ มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) 

เปนมาไมท่ีมีช่ือเสียงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรฮอลิวูดเร่ือง ทรอย (Troy) ในป 
2004 มีแบรด พิตต แสดงชื่อดังระดับโลกเปนนักแสดงนํา 
ทางทีมงานไดจําลองมาไมขนาดใหญสีดํา เพ่ือใชดําเนิน
เร่ืองและเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของเร่ืองทรอย หลังจากน้ัน
ทางทีมงานจึงมอบมาไมจําลองตัวน้ีใหกับทางการตุรกี เพ่ือ
เปนเกียรติและสรางชื่อเสียงใหกับเมืองชานัคคาเลอีกดวย 
หลังจากน้ันนําทานสู  อุทยานแหงชาติทรอย (Troy 
National Park) เปนโบราณสถานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึง
ชองโลกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป ภายใน
อุทยานนําทานชม มาไมโทรจันหรือมาไมจําลองเมืองทรอย (Trojan Horse) เปนมาไมท่ีสราง
จําลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพ่ือเปนของกํานัล 
แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมือง
จนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบ
โบราณ 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอวาลิก (Ayvalik) เปนเมืองชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
อีเจียนชายฝงของตุรกี บานเรือนของเมืองไดรับอิทธิพลจากประเทศกรีซ 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ท่ีพัก TUSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบนํ้าโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บานพระ
แมมารี – เตอรกิช ดีไลท – หมูบานซิรินเซ 

 



เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองทาเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรกี ในอดีต

เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง
สงออกท่ัวโลก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เปนเมืองกรีกโบราณท่ีต้ังอยูทางฝง
ตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียรในประเทศตุรกีปจจุบัน เมืองโบราณท่ีมีการ
บํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามา
ปกหลักสรางเมืองซ่ึงรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดย
พวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา
เอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาท่ี
สองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ี
สามารถผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบัน เขาชม หองอาบน้ําโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยรของหองนํ้า หองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันน้ี นําทานถายภาพเปนท่ีระลึกกับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเปน
เลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657 – 
660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ีไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2015 นําทานเขาชม บานพระ
แมมารี  (House of Virgin Mary) ช่ือกันวา เปน ท่ี สุดทาย ท่ีพระแมมา รีมาอาศัยอยูและ
ส้ินพระชนมในบานหลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีคริสตศาสนิกชนจะตองหา
โอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักคร้ังในชีวิต 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนชื่อของ
ประเทศตุรกี ซ่ึงคนทองถ่ินเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรงลูกเตาท่ีประกอบข้ึน
จากแปงและนํ้าตาล มักจะมีอัลมอนด วอลนัท ถ่ัวพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย 
โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลงไปทันทีเม่ือเสิรฟกับนํ้าตาลไอซิ่งท่ีคลุกเคลา
ประหน่ึงแปงฝุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยม
ทานคูกับชารอน หรือ ชากลิ่นแอปเปล 

นําทานเดินทางสู หมูบานซิรินเซ (Sirince Village) 
หมูบานแหงสองวัฒนธรรมระหวางตุรกีและกรีซ 
หมูบานแหงหุบเขาอุดมไปดวยความสมบูรณบน
ยอดเขา ส่ิงหน่ึงท่ีทําใหหมูบานซิรินเซโดดเดน
ทามกลางสถานท่ีทองเท่ียวก็คือไวน เน่ืองจากท่ีน่ี
คือหมูบานชาวกรีกจริงๆ จึงมีวัฒนธรรมไวน รวม
ไปถึงไวนผลไมอ่ืน อาทิ แอปเปล สตรอวเบอรรี 
กลวย พีช เมลอน ไวนผลไมของซิรินเซข้ึนชื่อมาก 

สามารถชิมไวนและชอปปงในหองใตดินในใจกลางหมูบานซิรินเซ ตลาดนัดของหมูบานมี
จําหนายสบูโฮมเมด งานฝมือ ผลิตภัณฑนํ้ามันมะกอกทุกชนิด บานไวน และบานกรีกโบราณ 
นอกจากน้ี ทิวทัศนของหมูบานจากหอคอย โฮดรี เมยเดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของ
หมูบานซิรินเซก็สวยงามเชนกัน 



 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ท่ีพัก RAMADA RESORT & GOLF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

Day4 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
– เมืองคอนยา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเปนประเทศท่ีมี

ฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆ ของโลก ท้ังยังผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดัง
ในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจาก
เคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุ
ข้ึนมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึก
ก่ึงสถาปตยกรรมสีขาวข้ึน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนน้ีได
กอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆ หลายช้ัน และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียม
ทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ภายใน
บริเวณเดียวกันน้ียังเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสราง
ลอมรอบบริเวณท่ีเปนนํ้าพุเกลือแรรอน ซ่ึงเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผาน
ไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไป
บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1988  



 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั๋วโมง 40 นาที) ซ่ึงเคย
เปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เปนชื่อของอาณาจักรเกาแก ซ่ึงเคยมีอํานาจรุงเรืองสุดขีด
ในดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เม่ือราวป ค.ศ. 1087 – 1194 กินเน้ือท่ีกวา 3,900,000 
ตารางกิโลเมตร  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ท่ีพัก DUNDAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 

 

Day5 ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใตดิน – โรงงานเซรามิก – โรงงาน
เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร – ชมการแสดง
ระบําหนาทอง Belly Dance 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํากับภูเขา
เทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางการคา
ขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจากลาวาท่ีพนออกมา และเถาถาน
จํานวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเปนแผนดินช้ันใหมข้ึนมา จากน้ันกระแสนํ้า ลม ฝน 
แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวยคว่ําปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ดินแดนแหงปลองไฟ
นางฟา” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ี
อาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเล้ียงมากันอยู
บริเวณน้ี อีกท้ัง ยังมีเมืองใตดินท่ีซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกียแหงน้ี ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ี



ใหญท่ีสุดในโลกก็วาได ซ่ึงภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า 
หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอนํ้า บางหองเปนหองโถงกวาง ดวยความ
อัศจรรยใตพ้ืนดินแหงน้ี เมืองคัปปาโดเกีย จึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985  
ระหวางทางนําทานแวะถายภาพ ท่ีพักคาราวานเซราย (Caravanserai) เปนสถานท่ีพักแรก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองท่ีตั้งอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโด
เกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เปนท่ีตั้งถ่ินฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และ
เปนสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการ 

 เปนท่ีหลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็น
ไดจากคริสตศาสนถานจํานวนมากมายท่ีตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดานการทอ
พรม และการผลิตเคร่ืองเซรามิก ลํ้าคาท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก  

 จากน้ันนําทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใช
หลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต ภายในมีโซนหองตางๆ อาทิ 
หองนอน หองนํ้า หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอนํ้า บางหองเปนหอง
โถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา  

 
30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ีดี แตอากาศคอนขางบางเบา เพราะอยูลึกและทางเดินบาง
ชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใตดิน
แหงน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน พิเศษ เคบับตนตํารับ 
นําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ 
(Jewelry Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและ
ชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคา 
นําทานเดินทางสู หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เปน
หินทรงสูงใหญท่ีมีรูปรางคลายเห็ดสามหัว รูปรางแปลกตา จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley) เปนหนาผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพ่ือใหนกพิราบเขา
ไปทํารังอาศัยอยู เน่ืองจากสมัยกอนชาวเมืองใชนกพิราบมีหนาท่ีเปนผูสงสารสําคัญในแถบ



ละแวกน้ัน และยังเปนสัตวเล้ียงอีกดวยจากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาอุชิซาร (Uchisar 
Valley) ใหทานไดถายภาพดานหนา เปนหุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย 
ซ่ึงหุบเขาแหงน้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไว
เปนท่ีอยูอาศัย อุชิซาร คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร มีไวทํา
หนาท่ีเปนปอมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง โชวระบําหนาทอง (Belly Dance) พรอมเคร่ืองด่ืมทองถ่ินไม

จํากัด เปนการโชวเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึงของชาวตุรกี ซ่ึงมีมาประมาณ 6,000 ป ในดินแดน
แถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญท่ี
ไดอนุรักษระบําหนาทองน้ีไวใหมีมาจนถึงปจจุบัน การโชวระบําหนาทองน้ีไดมีมาอยาง
แพรหลายและมีการพัฒนาซ่ึงเปนศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองของ
ประเทศตุรกีในปจจุบัน 

ท่ีพัก KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนท่ีโรงแรมถํ้า เพ่ือ

ความสะดวกในการเดินทางของทาน เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ีไมมี
ลิฟทใหบริการ 

 
Day6 พิพิธภัณฑเกอเรเม – โรงแรมทอพรม – เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานมุสตาฟา 

เคมาล อตาเติรก 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับการข้ึนบอลลูนเปนไฮไลทของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทองเท่ียวท่ัวทุกมุม
โลก ใหทานไดอิสระหากทานใดสนใจข้ึนบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรม
เสริมพิเศษน้ีไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) สําหรับทานท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด
เกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถ
ทองถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได
ยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 
1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน ทานละ ประมาณ 280 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
(USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุม
กิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของทาน 



 
2. รถจ๊ีปทัวร (Jeep Tour) สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ

ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถ่ิน
มารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็ก
สามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจ๊ีป ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถจ๊ีปอ
ยูท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ  (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ
เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 
น. โดยมีรถทองถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน
ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จํากัดโดยสารไมเกิน 3 
ทาน/คัน คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถมัสแตงโบราณอยูท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไม
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของทาน  

คําแนะนํา 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซ้ือแพ็กเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง 
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงกอนออกเดินทาง และควรแจงให

หัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจาก
ประเทศไป) 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง, ตั้งครรภ หรือ เด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขารวม
โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

- สําหรับทานท่ีไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก 
นําทานถายภาพดานหนา พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ท่ี
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 



ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสราง
โบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  
นําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือก
ซ้ือสินคา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Angara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญเปนอันดับสองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเปนท่ีต้ังของรัฐบาล
กลาง สวนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เปนทะเลสาบนํ้าเค็มท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของ
ตุรกี ซ่ึงเปนทะเลสาบนํ้าเค็มท่ีมีเปอรเซ็นตของเกลือสูง หากเดินทางไปเท่ียวทะเลสาบเกลือใน
หนารอน นํ้าทะเลสาบจะเหือดแหงเหลือเพียงแตกองเกลือท่ีตกผลึกเปนแผนหนาหลายสิบ
เซ็นติเมตร มองเห็นเปนพ้ืนสีขาวสุดสายตา และท่ีทะเลสาบเกลือแหงน้ียังเคยเปนสถานท่ีถายทํา
หนัง Star War อีกดวย 

 
จากน้ันนําทานถายภาพดานนอก สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปน
อนุสรณสถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก ซ่ึงเปนผูนําในสงครามการกอบกู
อิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก 
และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี สุสานแหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวตุรกี สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสําคัญกับประเทศตุรกีเปนอยางมาก โดย
มีการบันทึกลงธนบัตรลีราตุรกี ถูกพิมพข้ึนระหวางป 1966 – 1987 และ ป 1999 – 2009 
ปรากฏภาพสุสานแหงน้ีบนธนบัตรลีราดวย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก NEW PARK HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day7 เมืองอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – หางสรรพสินคาอิสตินเย พารค มอลล 

 



เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มี
ประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอส
ฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป 

(ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโต
เลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําให
เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกท้ัง
พ้ืนท่ีประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝงทวีปยุโรป ไดรับการ
ข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ค. 1986 นําทาน ลองเรือชมความ
สวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่ง

เปนชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวาง เร่ิมตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบน้ี
ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซ่ึงนอกจากความสวยงาม
แลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะ
ลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปน
พระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศตุรกีท้ังท้ัง
ระหวางลองเรือ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน พิเศษ MIX SEAFOOD 
นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคาอิสตินเย พารค มอลล (Istinye Park Mall) ใหทานไดอิสระช
อปปงเลือกซื้อสินคา ภายในมีสินคาใหซ้ือหลายแบรนด อาทิ Adidas, Beymen, Boyner, 
Burberry, Calvin Klein, Cartier, Celine, Chanel, Christian Louboutin, Dior, Dolce & 
Gabbana, Emporio Armani, Fendi, Gap, Gucci, Hermes, Lacoste, Longchamp, Louis 
Vuitton, Mac, Miu Miu, Pandora, Penti, Prada, Rolex, Swarovski, Swatch, Victoria 
Secret (Beauty & Accessory) and Under Armour และอีกมากมายกวา 291 ราน LUXURY 
BRANDS เส้ือผา กระเปา รองเทา เคร่ืองประดับ รานคาเฟตและรานอาหารหลากหลายรานให
เลือกบริการ อิสตินเย พารค มอลล สรางเสร็จเม่ือเดือนกันยายน ป  



 
ค.ศ. 2007 พ้ืนท่ีกอสราง 270,000 ตารางเมตร มีอาคารโดมแกวขนาดใหญ 3 ชั้น และดานขาง
เปนอาคารรานคาสินคาแบรนดเนมแบบเปดโลง ยังไดรับรางวัลจาก ICSC (International 
Council of Shopping Center) เปนศูนยการคาท่ีดีท่ีสุดในยุโรปในป ค.ศ. 2009 

ค่ํา   อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปงของทาน 
ท่ีพัก ROYAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day8 พระราชวังโดลมาบาหเช – ชมเทศกาลดอกทิวลิป – สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต
โซเฟย – สไปซบาซาร – หอคอยกาลาตา – จัตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายภาพดานหนา พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตาน
ดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป ค.ศ. 1843 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1856 สรางดวยหินออนท้ัง
หลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริม
ชายฝงทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดา
ดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา นํ้าพุ อุทยานดอกไม สระนํ้า รูปปน รูปสลักตางๆ วางประดับไว
อ ย า ง ล ง ตั ว น า ช่ื น ช ม ใ น ร ส นิ ย ม ข อ ง สุ ล ต า น แ ห ง อ อ ต โ ต มั น เ ป น อ ย า ง ย่ิ ง 
นําทานเชาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Emirgan Park) ใหทานเพลิดเพลินกับดอกทิวลิปนับพันลาน
ดอกใน 120 สายพันธุท่ีผลิบาน รวมถึงกิจกรรมดานวัฒนธรรมและศิลปะตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน
สวนสาธารณะเอมีรแกน รวมถึงดานหนาสุเหราสีนํ้าเงิน และจัดข้ึนท่ัวเมืองอิสตันบูล เปนชวง
เทศกาลอันอบอวลไปดวยความโรแมนติก และความงดงามของสีสันอันมาจากธรรมชาติ 
เทศกาลน้ีจัดข้ึนชวงมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกป เพ่ือตองการแสดงความเปนตนกําเนิด
ของดอกทิวลิปแทๆ โดยมีตํานานเลาขานกันวาเม่ือ 300 ปกอน มีทานทูตแหงตุรกีไดนําดอกทิว
ลิปมอบใหกับทูตเวียนนา เพ่ือนําไปปลูกท่ีประเทศออสเตรีย แตมีชาวสวนดัตชในออสเตรียนํา
ดอกทิวลิปไปปลูกท่ีประเทศเนเธอรแลนด และตอๆ มาดอกทิวลิปก็แพรกระจายไปท่ัวโลก และ
ในทุกๆ ปภายในเทศกาลสวนดอกทิวลิปมีการตกแตงและจัดสวนดอกทิวลิปท่ีเบงบานพรอมกัน
เปนภาพท่ีงดงามมาก เหมาะแกการถายภาพเปนท่ีสุด 



หมายเหตุ : ในชวงประมาณเดือนเมษายนของทุกป เปนชวงท่ีดอกทิวลิปเบงบานเต็มท่ี ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

นําทานเดินทางเขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหราสุลตานอาหเหม็ดท่ี 
1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรอดเทา ถอดหมวก ถอด
แวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี สามารถถายภาพดานในได หามสงเสียงดังและกรุณาทํากิริยา
ใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป ค.ศ. 1609 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1616 (1 ปกอนสุลตานอาห
เหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนํา
ศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหรา
สีนํ้าเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟาจากอซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิว
ลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนท่ีฝง
ศพของกษัตริยและพระราชวงค จะมีส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป 
เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้า ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  
หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหราและจําเปนตองถอดรองเทา
กอนเขาชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป 



 จากน้ันนําทานถายภาพเปนท่ีระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีก
ซ่ึงใชเปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดร
โมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึงการแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว 
(Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุง
คอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณ
สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 203 – 330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 
(Column of Constantine VII) สรางเม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน
ท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเชื่อวาสรางกอนคริสตกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟ 
(Delphi) แลวถูกขนยายมาตั้งท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทาย
คือ เสา อียิปต หรือเสาโอเบลิสก (Obelisk of Thutmose)  สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 
390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย
แหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว 
ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมข้ึนสูยอดดานบนเปนแทงส่ีเหลี่ยมส่ีดาน ยอดบนสุดจะ
เปนลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ 
ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสก  
นําทานถายภาพดานหนา วิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia 
Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางเปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติ
เนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินกอน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขา
ครอบครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน้ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูดวย
โมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปน
พิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเปน
อันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพ้ืนท่ีโลงภายในใหญท่ีสุด กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับนํ้าหนักของ
อาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาคํ้ายันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาลํ้าหนามากในยุค
น้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 

 
 



 
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต (Egyptian Bazaar) เปน
ตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกลกับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดท่ีใหญเปน
อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางข้ึนต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของมัสยิดใหม 
ภายในตลาดยังมีสินคามากมายใหไดเลือกซ้ือ อาทิ อาหาร, เคร่ืองเทศ, ขนมหวานของตุรกี, 
เคร่ืองเพชรพลอย, ของท่ีระลึก, ผลไมแหง และเคร่ืองประดับตางๆ อีกดวย นําทานถายภาพ
ดานหนา หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตลโรมัน แบบสถาปตยกรรมโร
มาเนสก ตัวตึกประกอบดวย 9 ช้ัน มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปนทรงกรวย อีกหน่ึง
สัญลักษณเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นในป ค.ศ.1348 เพ่ือไวเปนหอสังเกตการณปองกันขาศึกจาก
ทางทะเลปจจุบันชั้นบนเปดใหนักทองเท่ียวข้ึนชมทัศนียภาพของเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู 
จตุรัสทักซิมสแควร (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิส
ตันบูล มีรานคามากมาย ต้ังแตของท่ีระลึก, รานอาหารพ้ืนเมือง และยังมีแทรมปโบราณ (Tram) 
เรียกไดวาท่ีแหงน้ีเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 
นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

Day9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

01.45 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

15.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


