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HG14 B
Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

อสิตนับลู สเุหราสนี้าํเงนิ พระราชวงัโดลมาบาเช อโุมงคเกบ็น้าํเยเรบาตนั
คัปปาโดเกีย นครใตดินไคมคัลึ เมอืงโบราณเอฟซุส ปามคุคาเล ทรอย

พิเศษ !! ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั & ระบําหนาทอง Belly Dance
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วันแรก สนามบนิสวุรรณภูมิ
22.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมเิรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอม

อํานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส
02.00 น.    ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
06.00 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
09.55 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK119 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล Sabiha Gokcen International Airport ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะ

ออกเดินทางเขาสูตัวเมือง นําทาน ลองเรือผานชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทําใหเสนทางน้ีมี
ความนาสนใจมาก ดวยการลองชมวิวไปดวยเรือลําใหญ 2 ช้ัน เปดพ้ืนที่กวางบนดาดฟาเรือใหนักทองเท่ียว
สามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบไดสบาย บริเวณชองแคบบอส
ฟอรัสน้ีคือจุดแบงอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเปนจุด
เช่ือมตอระหวางทะเลดํา (The Black Sea) และทะเลมารมารา (Sea of
Marmara) เปนจุดส้ินสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปท่ีบรรจบกัน มี
ความกวางตางกันไป บางจุดกวาง 500 เมตร ในขณะท่ีบางจุดกวางถึง
3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอิ่มวิวอ่ิม
บรรยากาศของสองฝงชองแคบและพระราชวังโดลมาบาเชที่ ต้ังอยู
ริมนํ้าในอีกมุมหน่ึงซ่ึงสวยสงานาชม

เย็น รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหราสีน้ําเงิน – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาป – เมืองอีเซียบัท –
เมอืงชานคัคาเล

เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) จัตุรัสท่ีแตเดิมในยุคโบราณถือเปนจุดศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนเทียม
และใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปจจุบันลานแขงน้ีไมไดถูกใชงานเหมือนเชนเดิมอีกแลว เหลือ
เพียงรองรอยจากอดีตท่ีมีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน “เสาโอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส” (Theodosius
Obelisk) เปนเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวางแลวคอยเรียวยาวข้ึนไปเปนยอดแหลม เสาโบราณตนท่ี 2 เรียกกันท่ัวไปวา
“เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เปนเสาบรอนซท่ีแกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเก่ียวกันไปมา ไดรับการ
ยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีมีเหลืออยูในอิสตันบูลทุกวันน้ี เคยถูกประดับอยูท่ีวิหารเมืองเดลฟ
ประเทศกรซี และถกูสรางข้ึนเม่ือ 479 ปกอนคริสตกาลในครั้งท่ีรบชนะเปอรเซีย เสาที่ 3 มีช่ือวา “เสาคอนสแตน
ติน” (Column of Constantine) สรางข้ึนในป พ.ศ. 1483 เม่ือครั้งเร่ิมสรางน้ันเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงคราม
ครูเสดไดถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซไปจนหมด ปจจุบันนักทองเที่ยวที่เขาไปชมจึงมีโอกาสไดเห็นเสาคอนส
แตนตินหลงเหลือเปนเพียงแคเสาปูนเทาน้ัน เขาชมภายใน สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ปจจุบันถือเปนอีกหน่ึง

สัญลักษณของอิสตันบูล เปนมัสยิดท่ีถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญ เริ่มสรางใน
ป พ.ศ. 2152 และสรางเสร็จในป พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟา
ต้ังอยูโดดเดนอันเปนท่ีมาของช่ือ “Blue Mosque” สวนภายในก็จะประดับ
ตกแตงดวยกระเบ้ืองอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเปนลวดลายตางๆ
และแนนอนวากระเบ้ืองท้ังหมดน้ีเปนสีฟา และสีฟาทั้งขางนอกขางในของ
มัสยิดแหงน้ียังเขากันดีกับบรรยากาศของชายฝงทะเลท่ีอยูทางเบ้ืองหลัง
จากสุเหราสีนํ้าเงินพาทานเดินขามสวนสวยขนาดใหญไปถายภาพบริเวณ
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ดานหนา สเุหราเซนตโซเฟย (Hagia Sophia) ท่ีปจจุบันถูกแปรสภาพเปนพิพิธภัณฑขนาดใหญตางจากของเดิมท่ี
เคยเปนท้ังวิหารในศาสนาครสิตและสุเหราในศาสนาอิสลาม เร่ิมแรกวิหารหลังน้ีสรางข้ึนโดย “จักรพรรดิจัสติเนียน
ท่ี 1” (Justinian I) แหงจักรวรรดิไบแซนไทนในชวงป 543 เปนวิหารใหญศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายออโธด
อกซมานานนับพันป จนมาถูกเปล่ียนแปลงเปนสุเหราเม่ืออาณาจักรออตโตมันไดเขายึดครองดินแดนอนาโตเลีย
แหงน้ีในป 1453 ภายในเราจะไดเห็นการสรางและตกแตงท่ีผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไวไมวาจะเปนภาพวาด
ของพระเยซแูละสัญลักษณของศาสนาอิสลามท่ีดูเขากันไดดีอยางไมนาเช่ือ
นําทานเขาชม อุโมงคเกบ็น้ําเยเรบาทัน (Yerebatan Sarnici) ที่สรางข้ึนใน
สมัยจักรพรรดิจัสติเนียนโดยมีวัตถุประสงคใหเปนที่เก็บกักน้ําสํารองไวใชใน
พระราชวัง และสําคัญมากสําหรับการสํารองนํ้าไวใชในยามที่อาจเกิดศึก
สงครามหรือมีศัตรูบุกเขามาลอมเมือง เพราะจะมีทอเปนตัวสงผานน้ําจาก
แหลงธรรมชาติท่ีอยูหางออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงคสามารถ
กักนํ้าไวไดมากถึง 80,000 ลูกบาศกเมตร สวนตัวอุโมงคจะมีความกวาง
65 เมตร ยาว 143 เมตร หลังคาอุโมงคถูกรับนํ้าหนักดวยเสาค้ําตนใหญ
336 ตน จริงๆ แลวหากไมรูมากอนวาท่ีน่ีเปนอุโมงคเก็บนํ้าก็จะดูคลายวิหารโบราณท่ัวไป

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
เขาชม พระราชวงัทอปกาป (Topkapi Sarayi) พระราชวังเกาแกและเปนสถานท่ีช่ือดังของอิสตันบูลอีกแหงหน่ึงท่ี
นักทองเท่ียวจะตองแวะชม และรับรองวาจะไมผิดหวังในความสวยงาม ลํ้าคา และอลังการมาก พระราชวัง
ทอปกาปมีความสําคัญทางประวัติศาสตรเพราะเคยใชเปนท่ีประทับขององคสุลตานมายาวนานหลายองค ถูกสราง
ข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลตานเมหเมตท่ี 2” แหงอาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามท่ีทาน
ไดรบัคือ “สุลตานเมหเมตผูพิชิต” ปจจุบันไดถูกเปล่ียนเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงขาวของเคร่ืองใชโบราณของราชสํานัก
ตุรกีท่ีนาชมมาก จะแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวน คือจะมีพ้ืนท่ีของพระราชวังช้ันนอก พระราชวังช้ันใน และมีพ้ืนท่ีท่ี
เคยใชเปนฮาเร็มของสุลตาน เม่ือยางกาวเขาสูพระราชวังจากช้ันนอกและช้ันในจะไดเห็นการตกแตงพระราชวังที่

วิจิตรอลังการอยางมาก จุดท่ีนาสนใจมากคือ ทองพระคลังท่ีใชเปนท่ีเก็บทรัพย
สมบัติมีคาท้ังหลาย โดยเฉพาะ กริชแหงทอปกาป (Topkapi Dagger) ท่ีงดงาม
ต้ังแตสวนของปลอกสวมท่ีประดับดวยอัญมณี ไขมุกและทองคํา สวนบนดาม
กริชน้ันประดับดวยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและ
เครื่ อ งปร ะ ดับ ท้ั งหล า ย  นักทอ ง เที่ ย วจ ะ ไ ด ชม เค รื่ อ ง โลห ะ โ บร าณ
เครื่องปนดินเผาและเครื่องกระเบื้องอีกมากมาย นําทานเดินทางสู เมืองอี
เซยีบทั (Eceabat) โดยรถโคช เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหวางทางชมบรรยากาศ

ชายฝงและเทือกเขาสูงของประเทศตุรกีท่ีสวยงามในทุกๆ ฤดูกาล กอนจะ นําทานข้ึนเรือขามฝากจากทาเรือเมือง
อีเซียบัทสู เมอืงชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 45 นาที) ซึ่งต้ังอยูริมทะเลมารมาราและทะเล
อีเจยีน ในอดีตชานัคคาเลเคยเปนศูนยกลางการคาและการเดินเรือ เพราะเปนอีกจุดท่ีเช่ือมตอเอเชียกับยุโรปเขา
ดวยกัน

เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Idakale Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ี่  เมอืงชานคัคาเล – ทรอย – มาไมเมอืงทรอย – อัซเคลปออน – เมอืงคซูาดาซึ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรงุทรอย (Troy) เมืองเกาแกในตํานานแหงน้ีหลังจากท่ีกลายเปนอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ไดถูก
คนพบ พ.ศ. 2413 “ไฮนริช ชลีมานน” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดีชาวเยอรมันไดเปนผูบุกเบิกขุดพบ
ซากเมืองโบราณข้ึนซึ่งก็คือเมืองทรอยน่ีเอง เปนซากเมืองโบราณที่มีพ้ืนท่ีติดกับทะเลอิเจียนตอนบน และอยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลกันมีชองแคบ “ดารดาแนลล” (Dardanelles) และ “คาบสมุทรกัลลิโปลี”
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(Gallipoli) จากนั้นไฮนริชก็ใชเวลา 20 ปถัดมาในการขุดคน
เพ่ิมเติมและศึกษาความเปนมาของซากเมืองแหงน้ี จนพบวา
ทรอยน้ันแบงออกเปน 9 ยุค นับต้ังแตเมื่อ 3,000 ปกอน
คริสตกาล ไลมาจนถงึ พ.ศ. 943 และท้ังหมดน้ีไดกลายเปนแรง
บันดาลใจใหโฮเมอรสรางสรรคผลงานการเขียนท่ีโดงดังกอง
โลกอยางมหากาพยอิเลียดและโอดิสซีย ชม มาไมแหงทรอย
(Wooden Horse of Troy) หน่ึงในกลยุทธทางการทหารท่ี
ชาญฉลาด และเปนเหตุให เมืองทรอยพายแพแกกรีก จึง
กลายเปนเร่ืองราวท่ีโจทยจันทและโดงดังไปท่ัวโลก และกลายเปนหน่ึงในสัญลักษณของเมืองทรอยต้ังแตน้ันเปนตน
มา

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานชม อัซเคลปออน (Asklepion) ท่ีในอดีตน้ันเคยเปนศูนยกลางทางการแพทยท่ียิ่งใหญ ตัววิหารน้ันไดถูก
สรางข้ึนต้ังแตเม่ือ 400 ปกอนครสิตกาล เพ่ือถวายแดเทพอัซเคลปออส เทพแหงการรักษา เมืองน้ี ยังเปนเมือง
ศูนยกลางของการแพทยท่ีใหญท่ีสุดในขณะน้ัน และยังเปนโรงเรียนสอนเก่ียวกับจิตวิทยาแหงแรกของโลก ปจจุบัน
เราจะยังไดเห็นรองรอยความยิ่งใหญในอดีตได จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมือง
ทองเที่ยวสวยๆ บรรยากาศดีริมทะเลอีเจี้ยน โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะกลายเปนจุดหมายยอดนิยมอยางมาก
จากน้ันนําทานซ้ือของฝากตามอัธยาศัย รานขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา  บานพระแมมารี – เมืองโบราณเอฟซุส – รานเสื้อหนัง – ปามุคคาเล
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม บานพระแมมาร ี(House of the Virgin Mary) ท่ีน่ีรมร่ืนดวยตนไมท่ีทําใหอากาศเย็นสบาย และท่ีตอง
แวะมาท่ีน่ีเพราะชาวคริสตเชื่อกันวา น่ีคือสถานท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีประทับอยูจนกระทั่งส้ินพระชนม และส่ิงที่
นักทองเท่ียวจะไดเห็นจากบานพระแมมารีแหงน้ีก็คือ วิหารอิฐหนาท่ีภายในมีการประดับดวยรูปเคารพของพระแม
มารี เลากันวาคร้ังแรกท่ีมีการคนพบวิหารซึง่เช่ือวาเปนบานของพระแมมารีน้ีเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2317  โดยแมชีชาว
เยอรมันนามวา “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine Emmerich) ไดนิมิตเห็นภาพบานหลังน้ี จึงไดเขียน
บรรยายลงสมุดบันทึกไว หลังจากน้ันก็มีผูใหความสนใจและพากันคนหาบานหลังท่ีวานี้จนไปพบเม่ือ พ.ศ. 2434
และไดจัดเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิสําหรับการบูชาสักการะพระแมมารีและพระเยซู ดานหนาของวิหารจะมีรางนํ้า
ศักด์ิสิทธิ์ที่ภายหลังถูกสรางเปนก็อกน้ํา 3 ชุดที่สะดวกสําหรับนักทองเที่ยว เพราะน้ําจาก 3 ก็อกนี้เชื่อกันวาจะให
ความศักด์ิสิทธิ์ในดานสุขภาพ ความรัก และความร่ํารวย นักทองเท่ียวจึงมักมาแตะนํ้าจากก็อกน้ีแลวประพรมให
ตัวเอง ใกลกันมี กาํแพงอธษิฐาน (Wishing wall) ท่ีเปดโอกาสใหเขามาอธิษฐานขอพรแลวเขียนลงบนผาช้ินเล็กๆ
แลวนํามาผูกไวกับกําแพงน้ี ถือเปนอีกสีสันและความสนุกของนักทองเท่ียวอีกมุมหน่ึงของเมือง

เดินทางสู เมืองโบราณเอฟซุส (Ephesus) ท่ีไดช่ือวาเปนเมืองโบราณและเปน
เมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟซุสถือกําเนิดข้ึนต้ังแตยุค
กอนคริสตกาลเสียอีก และก็ดําเนินมาพรอมกับยุครุงเรืองของชนชาติกรีก
ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร” (Augustus Caesar)
เปนศูนยกลางทางการคาการเงินของเอเซียตั้งแตหลังจาก พ.ศ. 900 เปนตนมา
ปจจุบันน้ีแมจะผานมานานกวา 2,000 ปแลวแตเอฟซุสก็ยังไดรับการยอมรับวา
เปนเมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไดดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ส่ิงท่ีมีใหเราได

ชมกันจงึเปนความยิ่งใหญของซากเมืองโบราณ โรงละครเกาแกท่ีจุผูชมไดมากถึง 25,000 คน เทียบไดเปน 1 ใน
10 ของประชากรในยุคน้ัน แมจะเริ่มกรอนไปบางแตเทาท่ีเหลือก็ยังดูแข็งแกรง และในโอกาสพิเศษตางๆ ก็อาจมี
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การจัดแสดงแสงสีเสียงบางในโรงละครแหงน้ี บริเวณอื่นๆ ยังมีโรง
อาบนํ้าโบราณแบบตุรกีแท แทนบูชาเทพเจา มี หองสมุดเซลซุส ท่ี
สรางโดยกงสุล “ทิเบเรยีส จูเลียส อควิลา” (Julius Aquila) เพ่ืออุทิศ
แดนายกเทศมนตรีซ่ึงเปนพอของทานกงสุล และยังไดบรรจุศพของผู
เปนพอไวใตหองสมุดแหงนี้ แตมาถูกทําลายทั้งตัวอาคารและหนังสือ
จากขาศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผนดินไหวบาง เสียหายไปมาก
แตก็ยังยืดหยัดเคียงคูกาลเวลามาไดไมหางกันนักมี วิหารแหง
จกัรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of Hadrian) ที่สรางข้ึนเพ่ือถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองคคืออีกหน่ึง
จักรพรรดิผูยิ่งใหญของโรมัน วิหารแหงนี้เมื่อเทียบกับอายุแลวตองบอกวายังอยูในสภาพที่สมบูรณมาก และยัง
ถกูออกแบบอยางสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนท้ัง 4 ตนท่ีอยูทางดานหนาวิหาร โครงประตูหนามีจั่วหินโคง
แกะสลักลวดลายสวยงามนามอง  นําทานชอปปง ณ ศนูยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ประเทศตุรกีถือเปนประเทศ
หนึ่งท่ีข้ึนช่ือในดานเคร่ืองหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑจากหนังคุณภาพสูงออกมาไดอยางดี ใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือสินคนเคร่ืองหน่ังกันไดตามอัธยาศัย ไมวาจะเปนเส้ือ กระเปา เส้ือโคช และอีกมากมาย

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
เดินทางสู เมอืงปามคุคาเล (Pamukkale) ในอดีตปามุคคาเลเคยเปนท่ีต้ัง
ของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และท่ีต้ังของลานหินปูนขนาด
มหึมา ชม ปราสาทปยุฝาย ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติ เกิดข้ึนจากธาร
นํ้าใตดินซึ่งมีสวนประกอบของแคลซียมออกไซดและมีอุณภูมิประมาณ
35 องศาเซลเซียสไดไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แลวแรธาตุเกิดการ
ตกตะกอนทําปฏิกิริยาจับตัวกันเปนกอนแข็งลดหล่ันเปนช้ันเปนแองเปน
ลานตางกันไป แตกลับกลายเปนเหมือนประติมากรรมจากฝมือธรรมชาติ
สวยงามแปลกตาจนในท่ีสุดปามุคคาเลก็ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจาก
องคการยูเนสโกเม่ือในป พ.ศ. 2531 คําวา “ปามุคคาเล ในภาษาตุรกีน้ันหมายถึง “ปราสาทปุยฝาย”  เพราะ
บางสวนบางมุมของกอนแคลเซียมก็มีรูปรางคลายกอนเมฆหรือกอนหิมะตามแตจะจินตนาการ สวนบางจุดก็จะ
เปนแองรองรับนํ้าแรอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสท่ีชาวตุรกีนิยมนําไปอาบและด่ืมกิน เพราะเช่ือวาเปน
นํ้าแรธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณในการรกัษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปสสาวะ โรคไตและโรคไขขอ
อักเสบ

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก ณ Richmond Thermal หรือระดับเดียวกัน

วันทีห่ก เมืองปามุคคาเล –  เมอืงคอนยา – คาราวานสไลน – เมอืงคปัปาโดเกยี – ชมระบาํหนาทอง
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองคอนยา  (Konya) เมืองท่ียิ่งใหญไมแพเมืองใดเพราะมีตําแหนงเปนถึงอดีตเมืองหลวงของ
อาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุงเรืองมากในสมัย “สุลตานอาเลดิน เคยโคบาท” ความรุงเรือง
น้ีทําให เกิดการกอสรางอาคารและวิหารตางๆ มากมาย และสวนใหญส่ิงกอสรางเหลา น้ีก็โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมของเปอรเซียและไบแซนเทียมตามท่ีไดรับอิทธิพลเขามาในเวลานั้น ชม คาราวานสไลน
(Caravanserai) ซ่ึงเปนจุดพักแรมของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน หรือเรียกงายๆ วาเปนโรงแรมขางทางของคน
เดินทางในยุคน้ัน หากมองจากมุมสูงจะเห็นเปนเหมือนรั้วกําแพงลอมเปนกรอบสี่เหล่ียมอยูกลางทุงกวาง ตรง
กลางของกรอบจะเปนพ้ืนท่ีโลงหรืออาจจะมีบอนํ้าธรรมชาติ และมีสวนท่ีเปนหลังคาสามารถบังแดดฝนและลม
หนาวได นักเดินทางท่ีมาพรอมกองคาราวานมาและอูฐมักแวะพักแรมในชวงคํ่า จนรุงเชาก็จะออกเดินทางตอ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
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นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิต กรรมวิธีการผลิตสินคา
พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงอิสระใหทานเลือกซื้อไดตาม
อัธยาศัย เดินทางสู เมอืงคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เมืองมรดกโลก
จากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเปนเมืองท่ีอุดมไปดวยความสวยงาม
ของภูมิประเทศ เพราะตั้งอยูระหวางทะเลและภูเขา ดวยรูปลักษณของคัป
ปาโดเกียท่ีดูแปลกไมเหมือนใคร ทําใหมีคําถามเกิดข้ึนเสมอวา เหตุใดคัป
ปาโดเกียจึงมีลักษณะเชนน้ี เพราะแมแตผูท่ีคนพบคับปาโดเกียคนแรก
อยาง “ฮาลี คานาโซส” ก็ยังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแหงนี้
พ้ืนท่ีท่ีเปนคัปปาโดเกียอยางท่ีเห็นทุกวันน้ีเม่ือกวา 3 ลานปกอนหลังจาก
เกิดการระเบิดของภูเขาไฟอยางรุนแรง ก็ไดผลักดันลาวาออกมาเปนจํานวนมาก และทับถมท้ังเถาถานหนาบางคละ
กันไปจนเกิดเปนแผนดินใหมข้ึน จากน้ันก็ถูกแดด ฝน ลม หมิะกัดเซาะทีละเล็กละนอย ระยะเวลา 3 ลานปธรรมชาติ
จงึสรางสรรคความแปลกใหแกโลกแบบคาดไมถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเปนเหมือนดินแดนพิศวงท่ีเต็มไปดวยแทง
หินเปนรูปทรงกระบอกบาง รูปกรวยควํ่าบาง บางช้ินเปนเหมือนปลองหรือโดมสูงท่ีคนสามารถเขาไปอยูดานในได
และมีอยูมากมายเหมือนเปนเมืองในเทพนิยาย จนชาวพ้ืนเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกช่ือหนึ่งวา ปลองไฟ
นางฟา (Fairy Chimney)

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ระบําหนาทอง กิจกรรมท่ีควรไดสัมผัสและอยาพลาดใหตัวเองตองเสียดายในภายหลัง เพราะน่ีคือ
กิจกรรมพิเศษท่ีบงบอกถึงเอกลักษณสําคัญของชาวตุรกีมาต้ังแตอดีต และนักทองเท่ียวก็มักรอคอยท่ีจะไดชม
โดยเฉพาะไฮไลทของการแสดงก็ตองเปน “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) ท่ีชวนต่ืนตาต่ืนใจและรูสึกสนุกคึกคักไป
กับผูแสดงดวย นักแสดงเหลาน้ีถือวาเปนยอดฝมือ หากโชคดีกวานั้นคุณจะไมไดเปนแคผูชมแตอาจถูกเชิญใหข้ึน
บนเวทีไปรวมสนุกกับนักแสดงเหลาน้ีดวยก็ได ฉะน้ันนอกจากจะสนุกแลวก็ยังจะไดประสบการณดีๆ และความ
ประทับใจกลับบานอีกดวย
นําทานเขาสูที่พัก ณ Mustafa Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมือง
อังคารา

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สําหรบัทานที่สนใจนั่งบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจาหนาที่บริษัทบอลลูนรอรับทาน เพื่อนําทาน
เปดประสบการณใหมทีไ่มควรพลาด กบัการนัง่บอลลูนชมววิสวยๆ ของเมอืงคปัปาโดเกยีจากดานบน พรอมรับ
ประกาศนยีบัตรทีม่อบใหกบัทกุทาน
(ทัวรนั่งบอลลูนนี้เปนทัวรพิเศษ ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้นบอลลูนประมาณทานละ 250 ดอลลารสหรฐั กรุณา
สอบถามหวัหนาทวัร) นําทานเขาชม นครใตดนิไคมัคลี (Underground City of Kaymakli) เมืองท่ีเกิดจากความ
พยายามในการล้ีภัยของชาวเมืองโดยการชวยกันขุดเจาะโพรงใตดิน
ลึกถึง หลายเมตร แลวแบงออกเปนหองตางๆ ซึ่งก็กวางขวางมาก
จนดูไมนาเช่ือวาจะเกิดข้ึนดวยแรงงานการขุดของมนุษย เพราะบาง
จุดน้ันมีความลึกลงไปในช้ันดินมากท่ีสุดถึง 85 เมตร และก็ไมไดแคขุด
ใหลึกลงในดินเพ่ือการหลีบภัยขาศึกเทานั้น แตยังไดแบงเปนหอง
ตางๆ จนครบทุกความสะดวกสบาย เชนมีหองโถง หองนอน
หองนํ้า หองครวัหองอาหาร โบสถ แตสภาพอากาศดานลางน้ันยัง
เย็นสบายดวยอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกับท่ีเรียกกันวาเปนเมืองใตดินจริงๆ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
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นําทานชม พพิธิภณัฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ท่ีครัง้หน่ึงเคยเปนศูนยกลางของศาสนา
ครสิตในชวง พ.ศ. 552 เพราะฉะน้ันท่ีน่ีจะมีส่ิงกอสรางท่ีเก่ียวของกับ
ศาสนาคริสตอยูมากกวาเมืองอ่ืนๆ อยางเชน “โบสถเซนตบารบารา”
ท่ีถือไดวาเปนโบสถเกาแกท่ีสรางข้ึนในยุคแรกๆ ท่ีมีภาพเขียนแนวเฟรส
โกโทนบนผนังและเพดานโบสถ แตเพราะเสลาท่ียาวนานทําใหสีของภาพ
จืดจางลงไปมากแลว และ “โบสถแอปเปล” ที่อยูใกลกัน หากอยากเห็น
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนท่ีสีสันจัดจานมากกวาในโบสถเซนตบารบา
ราก็ใหมาที่น่ี  ซึ่งสวนมากเปนภาพท่ีแสดงถึงพระประวัติของพระเยซู
และที่ไดชื่อเรียกวาโบสถแอปเปลก็เพราะดานหนาของโบสถมีตนแอปเปลอยูนั่นเอง รวมทั้งที่ “โบสถมังกร” หรือที่
ชาวพ้ืนเมืองเรียกวา “Yilani Kilise” ก็จะมีความนาสนใจอยูท่ีภาพวาดการตอสูของนักรบในยุคน้ัน ชม โรงงานทอ
พรม ผลิตภัณฑข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ที่มีลวดลายท่ีสวยและประณีต ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือส้ินคาและของที่
ระลึกไดตามอัธยาศัย เดินทางสู เมอืงองัคารา (Ankara) เมืองอังคารา เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเปนเมือง
ท่ีใหญเปนอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล เปนศูนยกลางของท้ังคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีก
ดวย

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Royal Carine Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด  เมืองอังคารา – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นําทานเขาชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญท่ีต้ังเดนเปนสงาติด
กับชองแคบบอสฟอรัส และเปนพระราชวังช่ือดังท่ีไดช่ือวาเปนท่ีสุด
แหงความยิ่งใหญอลังการของตุรกี ซึ่งสรางขึ้นตามดําริของ “พระเจา
อับดุลเมซิดท่ี 1” (Abdulmecid I) ท่ีตองการสรางพระราชวังแหงใหม
ท่ีทันสมัยกวาพระราชวังทอปกาปซ่ึงเปนท่ีประทับเดิมและใชเวลาสราง
นานถึง 13 ปโดยแลวเสร็จในป 1856 ท่ีแนๆ คือกวาจะสรางเสร็จก็
หมดงบประมาณไปมากถึง 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ พระราชวังแหง
น้ีจึงเปนหน่ึงในสาเหตุท่ีทําใหการเงินของประเทศระสํ่าระสายเขาข้ัน
วิกฤต แลกมากับการไดเปนพระราชวังท่ีมีความหรูหราที่สุดดวยจํานวนหองมากถึง 285 หอง และเพราะไดรับ
อิทธิพลในการออกแบบตกแตงจากทางฝงยุโรป ทําใหพระราชวังโดลมาบาเชสวยงามดวยศิลปะผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก แอบมีศิลปะแบบออตโตมันด้ังเดิมแทรกอยูท่ัวไป ส่ิงท่ีอยาก
บอกคือไมวาจะเปนหองไหนโซนใดภายในพระราชวังโดลมาบาเชก็ลวนแตสวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจาก
การตกแตงดวยหินออน ไมคุณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอลเลกช่ันภาพเขียนล้ําคา ที่สําคัญคือพระราชวังแหงน้ีใช
ทองคําในการตกแตงผนังและเพดานน้ําหนักมากถึง 14 ตัน

 เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกัน

วันที่เกา  เมืองอิสตันบูล – สไปซมารเก็ต – สนามบิน – ดูไบ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปปงท่ี สไปซมารเก็ต (Spice Market) ซ่ึงเปนยานชอปปงท่ีใหญเปนอันดับสองรองจากตลาดแกรนดบาร
ซาร และก็กอต้ังมานานต้ังแต พ.ศ. 2203 สินคาที่มีจําหนายในตลาดแหงน้ีก็ตรงตามช่ือน่ันคือกลุมเครื่องเทศท่ี
แทบทุกรานจะมีกระบะไมวางเรียงกันเปนแถวแลวบรรจุผงเครื่องเทศไวจนเต็ม เครื่องเทศแตละชนิดก็มีสีสัน
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แตกตางกันไป สวนใหญจึงมักเปนคนพ้ืนท่ีท่ีจะมาซ้ือนําไปปรุงอาหาร และยังมีสินคากลุมธัญพืชท้ังหลาย
โดยเฉพาะตระกูลถ่ัวของตุรกีจะเปนท่ีข้ึนช่ือมากในตลาดเครือ่งเทศยังมี
ผลไมท้ังสดและแหง นํ้าผ้ึงแท นํ้ามันหอมระเหย สมุนไพร ชาทองถ่ินช้ันดี และท่ีนาลองชิมสําหรับนักทองเท่ียวก็คือ
ขนมพ้ืนเมืองของตุรกีแทๆ  ตรงตามตนตํารับก็หาไดไมยากในตลาดแหงน้ี และยังมีราคาถูกอีกดวย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสู สนามบินอสิตันบลู Sabiha Gokcen International Airport

15.35 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK120 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
21.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
22.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 374

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

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

อัตราคาบริการ

วนัเดินทาง ราคา

เมษายน
23 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 9 พ.ค. 62

30,900

พฤษภาคม
7-16 / 10-19 พ.ค. 62
28 พ.ค. – 6 ม.ิย. 62
30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 62

มถินุายน 13-22 มิ.ย. 62

30,900
กันยายน

10-19 / 17-26 / 20-29 ก.ย. 62
27 ก.ย. – 6 ต.ค. 62

พฤษภาคม 14-23 / 17-26 / 19-28 พ.ค. 62 32,900

Songkran Festival 9-18 / 12-21 เม.ย. 62 39,900

ตุลาคม

2-11/ 7-16 /11-20 ต.ค. 62 30,900

15-24 /17-26 / 18-27/ 19-28 /22-31 ต.ค.
62

32,900

25 ต.ค.-3 พ.ย. 62

29,900พฤศจิกายน
6-15/ 15-24/ 19-28 พ.ย. 62

29 พ.ย.-8 ธ.ค. /30 พ.ค.-9 ธ.ค. 62

ธนัวาคม 2-11 /4-13 ธ.ค. 62
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เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 8,000 บาท

 อัตรานี้รวม
✓คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ 3 ดอลลารสหรัฐ  / คน / วัน
✗ คนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ดอลลารสหรัฐ / คน / วัน
✗ คาทิปหวัหนาทวัรไทย ขัน้ต่าํ 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
หมายเหตุ
1. บรษัิทขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนือ่งจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวา
ทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด


