
 

เกบ็ที'เที'ยวทุกไฮไลท์ของประเทศ ตุรก ีนครใต้ดนิ ปล่องไฟนางฟ้า กจิกรรมพเิศษขึEน

บอลลูนชมเมืองคปัปาโดเกยี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลสิ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ม้าไม้

จําลองเมืองทรอย สุเหร่าสีนํEาเงนิ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เกต็ 

พเิศษ บินตรง โดยสารสายการบิน Turkish Airlines+ บินภายใน 1 ครัEง  

และพกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาวตลอดการเดนิทาง พกัโรงแรมสไตล์ถํEา 1 คืน 

นําทมีโดย พี'หลี'หมงิ เมืองไทย ดเีจจากคลื'น 99 FM ที'จะร่วมดูเเลคุณตลอดการเดนิทาง 

เดนิทาง 6- 13 ธันวาคม 2565           ราคา  51,900.- บาท 
 

 

 



 

Date รายการทวัร์ อาหาร โรงแรม 

6/12 BKK (SUVARNABHUMI AIRPORT)- ISTANBUL TK69(23:30-06.10+1) -/-/- - 

7/12 ISTANBUL- ASR TK2010 (07:35-9:00)- บินภายในสู่เมืองคปัปาโดเกยี- นครใต้

ดนิ- หุบเขาอซิุซาร์- ชมโรงงานจวิเวอร์รีDและโรงงานเซรามคิ- หุบเขานกพริาบ- 

ปล่องไฟนางฟ้า 

-/L/D ALP CAVE DESIGN HOTEL 

โรงแรมสไตล์ถํLา หรือเทยีบเท่า 4 

ดาว 

8/12 กจิกรรมพเิศษ บอลลูน หรือ Jeep Tour Safari –เมืองปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย-

เมืองเฮียราโพลสิ HIERAPOLIS-เมืองคูซาดาซี 

B/L/D LYCUS RIVER THERMAL 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

9/12 เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)-เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)-ห้องอาบนํLาแบบ

โรมนัโบราณ-วหิารเทพอีาร์เทมสิโบราณ- -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN 

CASTLE) 

B/L/D MARTI BEACH HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

10/12 เมือง ไอยาวาลคิ (AYVALIK)-เกาะ คุนด้า (Cunda Island) และ ทะเล อเีจยีน 

(Aegean Sea)-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาํลองเมืองทรอย 

B/L/D MUSHO HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 

ดาว 

11/12 อสีตนับลู-สุเหร่าสีนํLาเงนิ-จตุัรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-พระราชวงั

ทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

B/L/D PULMAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 ดาว 

12/12 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต็-ย่าน FENER & 

BALAT-ย่าน TAKSIM SQUARE 

B/L/- - 

13/12 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  IST-BKK TK68 | 01.55-15.00 - - 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ- ตุรก(ีสนามบินอสิตนับูล ) 

19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั>น4 สายการบิน

TURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U หรือ N  ซึC งมีเจา้หน้าทีCของบริษทัคอยอาํนวยความสะดวกเรืCองสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทีDยวบินทีD TK 69 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  10  

ชัDวโมง(บริการอาหารและเครืDองดืDมบนเครืDอง) 

 

วนัทีD สอง ISTANBUL- ASR TK2010 (07:35-9:00)- บินภายในสู่เมืองคัปปาโดเกีย- นครใต้ดิน- หุบเขาอุซิซาร์- ชมโรงงาน

จวิเวอร์รีDและโรงงานเซรามคิ- หุบเขารกพริาบ- ปล่องไฟนางฟ้า 

เช้า เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิISTANBUL AIRPORT จากนั>นออกเดินทางโดยเทีCยวบินภายในประเทศสู่เมืองคปั 

ปาโดเกีย ***คาํเตือน!! เพืDออรรถรสในการเข้าห้องนํLาระหว่างทางของการเดนิทางไปยงัแต่ละเมืองต่างๆ ของ 

ประเทศตุรกคีวรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกลุเงนิลล่ีาเพืDอเข้าห้องนํLา อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลล่ีา เป็นธรรม 

เนียมของการใช้บริการห้องนํLาสาธารณะของประเทศตุรก ี*** 



 

07.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองอีสตนับูล โดยเทีCยวบิน TK2010 IST-ASR 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง KAISERI รับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อย นาํท่าน ออกเดินทางท่องเทีCยวเมืองคปัปาโดเกยี  

จากนั>นนาํทุกท่านสู่ นครใต้ดนิ (UNDERGROUND CITY) ทีCไดรั้บการขึ>นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดก 

โลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชืCอมต่อถึงกนัเป็นสถานทีCทีCผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ช ้

หลบภยัชาวโรมนัทีCตอ้งการทาํลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์ เมืองใตดิ้นทีCมีขนาดใหญ่ แต่ละชั>นมีความกวา้งและ 

สูงขนาดเท่าเรายนืได ้ ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั>งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน ์ มีโบสถ ์ หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มีบ่อนํ>าและ 

ระบบระบายอากาศทีCดีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

จากนั>นนาํท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอซิุซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีCอยู่

อาศยั ซึC งหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัCวทั>งภูเขา เพืCอเอาไวเ้ป็นทีCอาศยั 

และถา้มองดี ๆ จะรู้วา่อุซิซาร์ คือ บริเวณทีCสูงทีCสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั>นในอดีตอุซิซาร์ กมี็ไวท้าํหนา้ทีCเป็น 

ป้อมปราการทีCเกิดขึ>นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 จากนั>นนาํท่านแวะ ชมโรงงานจวิเวอร์รีDและโรงงานเซรามคิ อิสระกบัการเลือกซื>อสินคา้และของทีCระลึก นาํทุกท่าน

ชมววิ หุบเขานกพริาบ (Pigeon Valley) เป็นแหล่งท่องเทีCยวทีCสาํคญัอีกแห่งหนึCของเมือง Cappadogia ซึC งมีจุดชมววิ

ทีCอยูต่รง บริเวณหนา้ผา ทีCชาวเมืองในสมยัโบราณไดข้ดุเจาะเป็นรูเพืCอใหน้กพิราบไดเ้ขา้ไปทาํรังอาศยัอยูม่ากมาย 

ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอยา่งยิCง นกัท่องเทีCยว นิยม มาชมววิ ถ่ายรูป ทีCนีCเป็นอยา่งมากเมืCอไดม้าเทีCยวทีCเมือง

คปัปาโดเกียต่อมานาํทุกท่านเยีCยมชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) ซึC งเป็นสิCงมหศัจรรยท์างธรรมชาติอยา่ง

หนึCงในเมืองคปัปาโดเกีย มีลกัษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลกัษณะคลา้ยเห็ด เกิดจากการกดัเซาะ 

จาก ลม ฝน โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างทีCเป็นเอกลกัษณ์อยา่งในปัจจุบนั 

คํDา รับประทานอาหารคํDา ณ  ภตัตาคาร 

 จากนั>นนาํท่านชมการแสดงพื>นเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้รําทีCเก่าแก่อยา่งหนึCงเกิดขึ>นมา

เมืCอประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียปิต ์และเมดิเตอร์เรเนียนนกัประวติัศาสตร์เชืCอกนัวา่ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนคือ

คนกลุ่มสาํคญัทีCไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยปิซีทาํใหร้ะบาํหนา้ทอ้ง

แพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะทีCโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการ

เครืDองดืDมฟรีตลอดการแสดง) 

ทีDพกั นําท่านเข้าสู่ทีDพกัโรงแรมสไตล์ถํLา!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

**หมายเหตุ:กรณห้ีองพกัโรงแรมสไตล์ถํLาประยุกต์เตม็ ขอสงวนสิทธ̀ิในการเปลีDยนเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบั

เดยีวกนั ซึDงสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตล์ถํLาประยุกต์ บริษทัสงวนสิทธ̀ิในการเปลีDยนตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

  

วนัทีD สาม กจิกรรมพเิศษ บอลลูน หรือ Jeep Tour Safari –เมืองปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลสิ 

HIERAPOLIS-เมืองคูซาดาซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีDพกั 

 ** แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ (Optional Tour) ** 

1.บอลลูนทวัร์ (Balloon Tour) ** สาํหรับท่านทีCสนใจขึ>นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกยี โปรแกรม

เสริมพิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิCนมารับไปขึ>นบอลลูน เพืCอชมความ

สวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึCงทีCหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ>นบอลลูน ประมาณ 30-

45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัCวโมง ค่าใชจ่้ายเพิCมเติมในการขึ>นบอลลูน ท่านละ 250-300 เหรียญดอลล่าร์



สหรัฐ (USD.) ขึ>นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุทีCรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ 

ไม่ครอบคลุมการขึ>นบอลลูน และ เครืCองร่อนทุกประเภท ดงันั>นขึ>นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

2.รถจีbบทัวร์ (Jeep Tour) ** สําหรับท่านใดทีCสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื>นดิน 

โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิCนมารับ เพืCอชมความสวยงาม

โดยรอบของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื>นดิน ในบริเวณทีCรถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจีbบ

ประมาณ 1 ชัCวโมง ค่าใชจ่้ายเพิCมเติมในการนัCงรถจีbบอยูที่C ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) 

ขึ>นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุทีCรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม

การนัCงรถจีbบ ดงันั>นขึ>นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

** คาํแนะนํา ** 

- เนืCองดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซื>อแพค็เกจทวัร์เสริมอยา่งใด อยา่งหนึCง  

- ท่านทีCเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึC งชัCวโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร์

ทราบตั>งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั>งแต่อยูป่ระเทศไทย เพืCอเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมนี>  ไม่อนุญาตใหผู้ที้Cเป็นโรคหวัใจขั>นรุนแรง หรือ ตั>งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเดด็ขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่

วา่กรณีใดๆทางบริษทัขอสงวนสิทธิc ในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

- สาํหรับท่านทีCไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาํเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูที่CโรงแรมทีCพกั 

หลงัจากนั>นนาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัCวโมง (189 กิโลเมตร) เมือง

ทีCมีนํ> าพเุกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ>นมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนทีCไหลลงสู่หนา้ผา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ> าพเุกลือแร่ร้อนนี>ไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ> าตกสีขาวเป็นชั>นๆ

หลายชั>นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ>าเป็นทางยาว ซึC งมีความ

งดงามมากท่านจะไดส้ัมผสั เมืองเฮียราโพลสิ HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมนัโบราณทีCสร้างลอ้มรอบบริเวณทีCเป็น

นํ> าพุเกลือแร่ร้อนซึC งเชืCอกนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมืCอเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํให้เมืองนี> เกิดการ

พงัทลายลงเหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจายอยูท่ ัCวไปบางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอม

ฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  

คํDา รับประทานอาหารคํDา ณ  ภตัตาคาร 

ทีDพกั โรงแรม LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

วนัทีD สีD เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)-เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)-ห้องอาบนํLาแบบโรมนัโบราณ-วหิารเทพอีาร์เท 

มสิโบราณ- -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีDพกั 

 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3.20 

ชัCวโมง) เป็นเมืองท่าทีCสําคญัทางการค้าอีกเมืองหนึC งของตุรกีทีC เป็นสถานทีCตั> งของโบราณสถานทีCสําคญัสิC ง

มหศัจรรยย์คุโบราณจากนั>นนาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณทีCมีการบาํรุงรักษา

ไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหนึCง เคยเป็นทีCอยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึC งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซึC งรุ่งเรืองขึ>น

ในศตวรรษทีC 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช 

ภายหลงัเมืCอโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ>นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นาํท่านเดินบน

ถนนหินอ่อนผา่นใจกลางเมืองเก่าทีCสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยซากสิCงก่อสร้างเมืCอสมยั 2,000 ปีทีCแลว้ ไม่วา่จะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีCสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึC งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี>  นาํท่านชม ห้องอาบนํLาแบบ

โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีCยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ> า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนันี> , หอ้งสมุดโบราณ 



ทีCมีวธีิการเกบ็รักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกสิCงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคทีCมีความอ่อนหวานและ

ฝีมือประณีต 

 จากนั>นนาํท่านแวะถ่ายรูป มัสยดิอสิเบ ISA BEY MOSQUE  เป็นหนึCงในตวัอยา่งทีCดีและสาํคญัทีCสุดซึC งสะทอ้นถึง

จุดสิ>นสุดของยคุจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากนี>มสัยดิแห่งนี> ยงัเป็นทีCประทบัของมสัยดิ

เมยยาดในดามสักสั มสัยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั>งขึ>นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ทีCมองเห็นพื>นทีC

และมี harem ขนาดใหญ่ทีCมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น 

(ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตที์Cออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัCวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศ

ตุรกีในปัจจุบนั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางชม โรงงานเครืDองหนัง ซึC งเป็นโรงงานผลิตเครืCองหนงัขั>นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็น

นายแบบและนางแบบเสื>อหนงัต่างๆตามอธัยาศยั 

จากนั>นนาํท่านซื>อขอฝากตามอธัยาศยั ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ>นชืCอของประเทศตุรกี  

จากนั>นนาํท่านชม วหิารเทพอีาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิCงมหศัจรรยย์คุโบราณ ทีC

ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่กย็งัสามารถมองเห็นถึงความยิCงใหญ่ในอดีตได ้ 

คํDา รับประทานอาหารคํDา ณ  ภตัตาคาร 

ทีDพกั โรงแรม MARTI BEACH HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีD ห้า เมือง ไอยาวาลคิ (AYVALIK)-เกาะ คุนด้า (Cunda Island) และ ทะเล อเีจยีน (Aegean Sea)-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้ 

จาํลองเมืองทรอย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีDพกั 

 นาํทุกท่าน เดินทางไปยงั เมือง ไอยาวาลคิ (AYVALIK) เป็นเมืองชายทะเล ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเตี>ยๆ และหมู่เกาะ

ต่างๆ ซึC ง สถาปัตยกรรม บา้นเรือนยงัคงเป็น สไตล ์ออตโตมนั โบราณ เป็นสถานทีCพกัตากอากาศยอดนิยม ของ

นกัท่องเทีCยว ทุกท่านสามารถ เดินเทีCยวชม ถ่ายรูป แวะซื>อของฝากของทีCระลึกตามอธัยาศยั  

จากนั>นนาํทุกท่านไปชมววิ เกาะ คุนด้า (Cunda Island) และ ทะเล อเีจยีน (Aegean Sea) ทีCมองออกจากฝัCง เมือง 

AYVALIK ซึC งเกาะ คุนดา้ นี>  เป็นหมู่เกาะ ทีCใหญ่ทีCสุดในหมู่เกาะ AYVALIK ISLAND ตั>งอยูใ่นอ่าว EDREMIT 

บนชายฝัCงตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรกีนอกชายฝัCง AYVALIK ส่วน ทะเล อีเจียน AEGEAN SEA เป็นทะเลทีCติดต่อ

กบั ทะเลเมดิเตอร์เรเนีCยน อยูร่ะหวา่งประเทศ กรีซ และ ประเทศ ตุรกี  

(กรณมีเีวลา และท่านต้องการนัDงเรือไปยงั เกาะคุนด้า เพืDอเทีDยวชมบรรยากาศ เกาะคุณด้า ไม่ได้ร่วมอยู่ในค่าทวัร์ 

จาํเป็นต้องจ่ายเงนิค่าทวัร์ส่วนนีLเพิDม ประมาณ 25usd/ท่าน โปรดสอบถามรายละเอยีดทีDหัวหน้าทวัร์) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

จากนัLนนําท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัDวโมงหลงัจากนาํท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพืCอชม ม้าไม้

จําลองเมืองทรอย ซึC งเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณซึC งเป็นสาเหตุทีCทาํใหก้รุง

ทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็นสงครามทีCสาํคญัตาํนานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรีกและ

กรุงทรอยหลงัจากสู้รบกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการทีCจะตีกรุงทรอย โดยการสร้างมา้ไมจ้าํลอง

ขนาดยกัษที์Cเรียกวา่มา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นมา้โทรจนัแลว้กท็าํการเขน็ไปไวห้นา้กรุง

ทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสัญลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาว

ทรอยเมืCอเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยนิดีวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการเขน็มา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทาํการ

เฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมืCอชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกทีCซ่อนตวัอยูก่็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทาํการ

เปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้กส็ามารถยดึเมืองทรอยได ้ก่อนทีCจะทาํการเผาเมืองทรอยทิ>ง  



 
คํDา รับประทานอาหารคํDา ณ  ภตัตาคาร 

ทีDพกั โรงแรม MUSHO HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีD หก อสีตนับลู-สุเหร่าสีนํLาเงนิ-จตุัรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีDพกั 

 ออกเดนิทางสู่เมืองอสีตนับลู ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัDวโมง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 ** ข้อกาํหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จาํเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสืLอแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุม

ศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืLอแขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนั>นนาํทุกท่านชม สุเหร่าสีนํLาเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMED MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าทีCมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจาก

วิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั>งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดทีCใหญ่ทีCสุดในตุรกี สามารถจุคนได้

เรือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั>งชืCอตามสุลต่านผูส้ร้างซึC งก็คือ Sultan 

Ahmed นั>นเอง จากนั>นนาํทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของ

ชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเทีCยวเมืองเก่า สร้างขึ>นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพืCอใชเ้ป็นทีCแสดง

กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายให้กวา้งขึ>นตรง

กลางเป็นทีCตั>งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึC งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีCแห่งนี>

ใชเ้ป็นทีCจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื>นทีCลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะห์เมตซึC งเป็นทีCตั>งของเสาโอเบลิกส์3 

ตน้ คือเสาทีCสร้างในอียปิตเ์พืCอถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสทีC 3 ถูกนาํกลบัมาไวที้Cอิสตนับูลเสาตน้ทีCสอง คือ เสางู และ

เสาตน้ทีCสาม คือเสาคอนสแตนตินทีC 7 จากนั>นนาํทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั>งอยูใ่น

เขตเมืองเก่าซึC งถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ทีCไดรั้บการขึ>นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั>งแต่ปี ค.ศ. 1985 

พระราชวงัทอปกาปึ สร้างขึ>นโดยสุลต่านเมห์เมตทีC 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื>นทีCกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคาร

ขนาดเลก็อีกจาํนวนมาก ณ จุดทีCสร้างพระราชวงัแห่งนี>สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเล

มาร์มาร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในช่วงทีCเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี> มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพาร

อาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสีCพนักว่าคนนาํท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงทีCเป็นทีCจดัแสดงทรัพยส์มบติัขา้วของ

เครืCองใชส่้วนพระองคเ์ครืCองเงินต่างๆ มากมาย 

 จากนั>นนาํทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิCงมหศัจรรยข์องโลก

ยคุกลาง ปัจจุบนัเป็นทีCประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนส

แตนติน เป็นผูส้ร้างเมืCอประมาณคริสต์ศตวรรษทีC13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพืCอเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูก

ผูก่้อการร้ายบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครั> งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกทีCนบัถือศาสนาคริสตก์บัศาสนา

อิสลามจวบจนถึงรัชสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้ร้าง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ>นใหม่ ใชเ้วลา

สร้างฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมืCอประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิCงสวยงามทีCสุด

ไดพ้ยายามหา สิCงของมีค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สร้างเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิด

แผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํให้แตกร้าวตอ้งให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมืCอสิ>นสมยัของจกัรพรรดิจสัติน

เนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหมด็ทีC 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี>

ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

คํDา รับประทานอาหารคํDา ณ  ภตัตาคาร 



ทีDพกั โรงแรม PULMAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีD เจด็ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต็-ย่าน FENER &BALAT-ย่าน TAKSIMSQUARE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีDพกั 

 นาํทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) จุดทีCบรรจบกนัของทวีปยโุรปและเอเชีย ซึC งทาํใหป้ระเทศตุรกี

ไดรั้บสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัเนืCองจากเป็นเส้นทาง

เดินเรือทีCเชืCอมทะเลดาํทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีCตั>งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ 

Anatolia Castle โดยจุดชมวิวทีCสาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชืCอใหร้ถยนตส์ามารถวิCงขา้มฝัCงยโุรปและเอเชีย

ได ้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั>งสิ>น 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีCยาวเป็นอนัดบั 4 ของ

โลกในสมยันั>น (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัทีC 21) ขณะทีCล่องเรือพร้อมดืCมดํCากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึC งสามารถ

มองเห็นไดไ้ม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีทีCสร้างไดส้วยงามตระการตา  

นาํท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครืCองเทศ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซื>อของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นของทีCระลึกเครืCองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ>นชืCอและถัCวหลากหลาย

ชนิดใหเ้ลือกสรร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 จากนั>นใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกบัการชมเมืองอีสตนับูล รูปแบบสไตลเ์มืองเก่า นั>นคือ ย่าน 

FENER & BALAT ชุมชนชาวยวิเก่าแก่ กวา่ 100 ปี ทีCอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเก่าของกรุงอีสตนับูล โดยอยูฝั่Cงบริเวณ

เขตยโุรป ท่านจะไดส้มัผสัความคลาสสิคของตึกเก่า ทีCปลูกสร้างตามแนวสนัเขาเล่นระดบัแบบมีเอกลกัษณ์ และทีC

สาํคญัยงัสวยงาม ดว้ยสีสนัสดใส สะดุดตา น่ามอง จนทาํใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชนแห่ง

นี>  และน่าแปลกใจเป็นอยา่งมาก เนืCองจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผูค้นในยา่นนี>  ทาํใหท่้านแทบไม่เชืCอเลย

วา่กาํลงัเดินเทีCยวอยู ่ณ เมืองอิสตนับูล จนชุมชนนี>ไดถู้กขนานนามจากนกัท่องเทีCยวทีCมาเยอืนวา่ ซิงเกวเตเล่ แห่ง

ตุรกี จากนั>น อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เดินชอ้ปปิ> ง ถ่ายรูป ยา่น TAKSIM SQUARE เป็นสถานทีC

สาํคญัทีCมีชืCอเสียงและนบัวา่เป็นหวัใจ ของ เมืองอิสตนับูลเลยทีเดียว ซึC ง ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อีกอยา่ง

หนึCง กคื็อ รถรางสีแดงสด ทีCวิCงจาก จตุัรัส ทกัซิม ไปตามถนน ใกลก้บั สถานีทูเนล ซึC งเป็นสถานีรถไฟใตดิ้น ทีC

เก่าแก่ทีCสุดในโลกเป็นอนัดบั สอง 

คํDา อสิระอาหารคํDา 

 จากนัLนสมควรแก่เวลาออกเดนิทางไปยงัสนามบินเมืองอสีตนับลู เพืDอเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 

วนัทีD แปด กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  IST-BKK TK68 | 01.55-15.00 

01.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีDยวบินทีD TK68 ใช้เวลา

เดนิทาง ประมาณ 10 ชัDวโมง (บริการอาหารและเครืDองดืDมบนเครืDอง) 

15.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

  พกัเดีDยว                   เพิDมท่านละ 10,000 บาท 


