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NT487
ทวัรต์รุก ีอสิตนับูล 10 วัน 7 คนื (EK)
ทัวรต์รุก ี, 10 วัน 7 คนื ,

ROYAL PALACE  , Ankara Royal Carine Hotel  , RICHMOND THERMAL  , MUSTAFA HOTEL  ,
Ramada Merter  , Idakale Hotel

อสิตนับูล - ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - อุโมงคเ์ก็บน้าํเยเรบา - เมอืงองัคารา่
พระราชวงัทอปกาปึ - เมอืงอเีซยีบทั - เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมเ้มอืงทรอย - อซัเคลปิออน - เมอืงคูซาดาซึ

บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงโบราณเอฟิซุส - รา้นเสอืหนงั - ปามคุคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - คาราวานสไลน์
เมอืงคปัปาโดเกยี - ชมระบําหนา้ทอ้ง - นครใตด้นิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่- พระราชวงัโดลมาบาเช่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
ดไูบ - อสิตนับูล - ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั



02.25 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK371 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

05.35 น.
แวะเปลยีนเครืองท ีเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

10.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK119 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

13.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล Istanbul Ataturk International Airport ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจะออกเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืง

นําทา่น ลอ่งเรอืผา่นช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นอกีหนงึกจิกรรมททํีาใหเ้สน้ทางนีมคีวามน่าสนใจมาก ดว้ยการลอ่งชมววิไปดว้ยเรือลําใหญ่ 2
ชนั เปิดพนืทกีวา้งบนดาดฟ้าเรือใหนั้กทอ่งเทยีวสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย
บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสนีคอืจดุแบง่อสิตันบลูออกจากเอเชยีและยุโรป และยังเป็นจดุเชอืมตอ่ระหวา่งทะเลดํา (The Black Sea)
และทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) เป็นจดุสนิสดุของขอบเขตเอเชยีและยุโรปทบีรรจบกัน มคีวามกวา้งตา่งกันไป บางจดุกวา้ง 500 เมตร
ในขณะทบีางจดุกวา้งถงึ 3 กโิลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร
ไดอ้มิววิอมิบรรยากาศของสองฝังชอ่งแคบและพระราชวังโดลมาบาเชท่ตัีงอยู่รมิน ้าํในอกีมุมหนงึซงึสวยสงา่น่าชม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Ramada Merter หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
อสิตนับูล - ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - อโุมงคเ์ก็บน้าํเยเรบาตนั - พระราชวงัทอปกาปึ - เมอืงอเีซยีบทั - เมอืงชานคัคาเล่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome)
จัตรัุสทแีตเ่ดมิในยุคโบราณถอืเป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนเทยีมและใชเ้ป็นลานกวา้งสําหรับแขง่กฬีาขับรถมา้
แตใ่นปัจจบัุนลานแขง่นีไม่ไดถู้กใชง้านเหมอืนเชน่เดมิอกีแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีทมีแีคล่านและเสาโบราณอกี 3 ตน้
“เสาโอเบลสิกแ์หง่กษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส” (Theodosius Obelisk)
เป็นเสาทรงสเีหลยีมฐานกวา้งแลว้คอ่ยเรียวยาวขนึไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณตน้ท ี2 เรียกกันทัวไปวา่ “เสาง”ู (Bronze Serpentine Coluumn)
เป็นเสาบรอนซท์แีกะลวดลายเป็นรูปง ู3 ตัวพันเกยีวกันไปมา ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกทเีกา่แกท่สีดุทมีเีหลอือยู่ในอสิตันบลูทกุวันนี
เคยถูกประดับอยู่ทวีหิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสรา้งขนึเมอื 479 ปีกอ่นครสิตก์าลในครังทรีบชนะเปอรเ์ซยี เสาท ี3 มชีอืวา่
“เสาคอนสแตนตนิ” (Column of Constantine) สรา้งขนึในปี พ.ศ. 1483 เมอืครังเรมิสรา้งนันเป็นเสาบรอนซ์
แตใ่นชว่งสงครามครูเสดไดถู้กศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซไ์ปจนหมด
ปัจจบัุนนักทอ่งเทยีวทเีขา้ไปชมจงึมโีอกาสไดเ้ห็นเสาคอนสแตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน

เขา้ชมภายใน สเุหรา่สนี้าํเงนิ (Blue Mosque) ปัจจบัุนถอืเป็นอกีหนงึสญัลักษณ์ของอสิตันบลู เป็นมัสยดิทถีูกสรา้งขนึอย่างยงิใหญ่
เรมิสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสฟ้ีาตังอยู่โดดเดน่อันเป็นทมีาของชอื “Blue Mosque”
สว่นภายในก็จะประดับตกแตง่ดว้ยกระเบอืงอซินคิตามผนังและกําแพงโดยรอบเป็นลวดลายตา่ง  ๆและแน่นอนวา่กระเบอืงทังหมดนีเป็นสฟ้ีา
และสฟ้ีาทังขา้งนอกขา้งในของมัสยดิแหง่นียังเขา้กันดกีับบรรยากาศของชายฝังทะเลทอียู่ทางเบอืงหลังจากสเุหร่าสนี ้าํเงนิพาทา่นเดนิขา้มสวนสวยขนาดใหญ่

ไปถ่ายภาพบรเิวณดา้นหนา้ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Hagia Sophia)
ทปัีจจบัุนถูกแปรสภาพเป็นพพิธิภัณฑข์นาดใหญ่ตา่งจากของเดมิทเีคยเป็นทังวหิารในศาสนาครสิตแ์ละสเุหร่าในศาสนาอสิลาม
เรมิแรกวหิารหลังนีสรา้งขนึโดย “จักรพรรดจัิสตเินียนท ี1” (Justinian I) แหง่จักรวรรดไิบแซนไทนใ์นชว่งปี 543
เป็นวหิารใหญ่ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายออโธดอกซม์านานนับพันปี
จนมาถูกเปลยีนแปลงเป็นสเุหร่าเมอือาณาจักรออตโตมันไดเ้ขา้ยดึครองดนิแดนอนาโตเลยีแหง่นีในปี 1453
ภายในเราจะไดเ้ห็นการสรา้งและตกแตง่ทผีสมผสานศลิปะของสองศาสนาไวไ้ม่วา่จะเป็นภาพวาดของพระเยซแูละสญัลักษณ์ของศาสนาอสิลามทดีเูขา้กันไดด้อีย่างไม่น่าเชอื

นําทา่นเขา้ชม อโุมงคเ์ก็บน้าํเยเรบาทนั (Yerebatan Sarnici)
ทสีรา้งขนึในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนโดยมวัีตถุประสงคใ์หเ้ป็นทเีก็บกักน ้าํสํารองไวใ้ชใ้นพระราชวัง



และสําคัญมากสําหรับการสํารองน ้าํไวใ้ชใ้นยามทอีาจเกดิศกึสงครามหรือมศัีตรูบกุเขา้มาลอ้มเมอืง
เพราะจะมทีอ่เป็นตัวสง่ผา่นน ้าํจากแหลง่ธรรมชาตทิอียู่หา่งออกไปประมาณ 20 กโิลเมตร และอุโมงคส์ามารถกักน ้าํไวไ้ดม้ากถงึ 80,000
ลกูบาศกเ์มตร สว่นตัวอุโมงคจ์ะมคีวามกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลังคาอุโมงคถ์ูกรับน ้าํหนักดว้ยเสาค ้าํตน้ใหญ่ 336 ตน้
จรงิๆแลว้หากไม่รูม้ากอ่นวา่ทนีีเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าํก็จะดคูลา้ยวหิารโบราณทัวไป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวังเกา่แกแ่ละเป็นสถานทชีอืดังของอสิตันบลูอกีแหง่หนงึทนัีกทอ่งเทยีวจะตอ้งแวะชม
และรับรองวา่จะไม่ผดิหวังในความสวยงาม ล ้าํคา่ และอลังการมาก
พระราชวังทอปกาปึมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นทปีระทับขององคส์ลุตา่นมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขนึตังแตปี่ พ.ศ. 2021
โดยคําบัญชาของ “สลุตา่นเมหเ์มตท ี2” แหง่อาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามททีา่นไดรั้บคอื “สลุตา่นเมหเ์มตผูพ้ชิติ”
ปัจจบัุนไดถู้กเปลยีนเป็นพนืทจัีดแสดงขา้วของเครืองใชโ้บราณของราชสํานักตรุกทีน่ีาชมมาก จะแบง่พนืทอีอกเป็น 3 สว่น
คอืจะมพีนืทขีองพระราชวังชนันอก พระราชวังชนัใน และมพีนืททีเีคยใชเ้ป็นฮาเร็มของสลุตา่น
เมอืย่างกา้วเขา้สูพ่ระราชวังจากชนันอกและชนัในจะไดเ้ห็นการตกแตง่พระราชวังทวีจิติรอลังการอย่างมาก จดุทน่ีาสนใจมากคอื
ทอ้งพระคลังทใีชเ้ป็นทเีก็บทรัพยส์มบัตมิคีา่ทังหลาย โดยเฉพาะ กรชิแหง่ทอปกาปิ (Topkapi Dagger)
ทงีดงามตังแตส่ว่นของปลอกสวมทปีระดับดว้ยอัญมณี ไขมุ่กและทองคํา สว่นบนดา้มกรชินันประดับดว้ยมรกตงดงาม
นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครืองประดับทังหลาย นักทอ่งเทยีวจะไดช้มเครืองโลหะโบราณ
เครืองปันดนิเผาและเครืองกระเบอืงอกีมากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเีซยีบทั (Eceabat) โดยรถโคช้ เมอืงเล็กๆตดิทะเล
ระหวา่งทางชมบรรยากาศชายฝังและเทอืกเขาสงูของประเทศตรุกทีสีวยงามในทกุๆฤดกูาล 

นําทา่นขนึเรือขา้มฝากจากทา่เรือเมอืงอเีซยีบัทสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) (ใชเ้วลานังเรือประมาณ 45 นาท)ี
ซงึตังอยู่รมิทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตีชานัคคาเลเคยเป็นศนูยก์ลางการคา้และการเดนิเรือ
เพราะเป็นอกีจดุทเีชอืมตอ่เอเชยีกับยุโรปเขา้ดว้ยกัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Idakale Hotel หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
เมอืงชานคัคาเล ่- ทรอย - มา้ไมเ้มอืงทรอย - อซัเคลปิออน - เมอืงคซูาดาซึ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงทรอย (Troy) เมอืงเกา่แกใ่นตํานานแหง่นีหลังจากทกีลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ พ.ศ. 2413 “ไฮนร์ชิ
ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดชีาวเยอรมันไดเ้ป็นผูบ้กุเบกิขดุพบซากเมอืงโบราณขนึซงึก็คอืเมอืงทรอยนีเอง
เป็นซากเมอืงโบราณทมีพีนืทตีดิกับทะเลอเิจยีนตอนบน และอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของตรุก ีใกลก้ันมชีอ่งแคบ “ดารด์าแนลล”์
(Dardanelles) และ “คาบสมุทรกัลลโิปล”ี (Gallipoli) จากนันไฮนร์ชิก็ใชเ้วลา 20
ปีถัดมาในการขดุคน้เพมิเตมิและศกึษาความเป็นมาของซากเมอืงแหง่นี จนพบวา่ทรอยนันแบง่ออกเป็น 9 ยุค นับตังแตเ่มอื 3,000
ปีกอ่นครสิตก์าล ไลม่าจนถงึ พ.ศ. 943
และทังหมดนีไดก้ลายเป็นแรงบันดาลใจใหโ้ฮเมอรส์รา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนทโีดง่ดังกอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยี์

ชม มา้ไมแ้หง่ทรอย (Wooden Horse of Troy) หนงึในกลยุทธท์างการทหารทชีาญฉลาด และเป็นเหตใุหเ้มอืงทรอยพา่ยแพแ้กก่รีก
จงึกลายเป็นเรืองราวทโีจทยจั์นทแ์ละโดง่ดังไปทัวโลก และกลายเป็นหนงึในสญัลักษณ์ของเมอืงทรอยตังแตนั่นเป็นตน้มา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม อซัเคลปิออน (Asklepion) ทใีนอดตีนันเคยเป็นศนูยก์ลางทางการแพทยท์ยีงิใหญ่ ตัววหิารนันไดถู้กสรา้งขนึตังแตเ่มอื 400
ปีกอ่นครสิตกาล เพอืถวายแดเ่ทพอัซเคลปิออส เทพแหง่การรักษา ปัจจบัุนเราจะยังไดเ้ห็นร่องรอยความยงิใหญ่ในอดตีได ้



นอกจากนีภายในอัซเคลปิออนยังเป็นทตัีงของ วหิารแดงคซิลิอัฟล ู(KizilnAvlu) หรือ Red Basilica เพอืถวายแดเ่ทพเซราพสิทอีลังการอกีดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึ(Kusadasi) เมอืงทอ่งเทยีวสวย  ๆบรรยากาศดรีมิทะเลอเีจยีน
โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นทจีะกลายเป็นจดุหมายยอดนยิมอย่างมาก

จากนันนําทา่นซอืของฝากตามอัธยาศัยท ีรา้นขนม Turkish Delight ของฝากขนึชอืของประเทศตรุกี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Royal Palace หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงโบราณเอฟิซุส - รา้นเสอืหนงั - ปามุคคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(House of the Virgin Mary) ทนีีร่มรืนดว้ยตน้ไมท้ทํีาใหอ้ากาศเย็นสบาย
และทตีอ้งแวะมาทนีีเพราะชาวครสิตเ์ชอืกันวา่ นีคอืสถานทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีประทับอยู่จนกระทังสนิพระชนม์
และสงิทนัีกทอ่งเทยีวจะไดเ้ห็นจากบา้นพระแม่มารีแหง่นีก็คอื วหิารอฐิหนาทภีายในมกีารประดับดว้ยรูปเคารพของพระแม่มารี
เลา่กันวา่ครังแรกทมีกีารคน้พบวหิารซงึเชอืวา่เป็นบา้นของพระแม่มารีนีเกดิขนึเมอื พ.ศ. 2317 โดยแม่ชชีาวเยอรมันนามวา่ “แอน แคเทอรีน
เอเมอรชิ” (Anne Catherine Emmerich) ไดน้มิติเห็นภาพบา้นหลังนี จงึไดเ้ขยีนบรรยายลงสมุดบันทกึไว ้
หลังจากนันก็มผีูใ้หค้วามสนใจและพากันคน้หาบา้นหลังทวีา่นีจนไปพบเมอื พ.ศ. 2434
และไดจั้ดเป็นสถานทศัีกดสิทิธสํิาหรับการบชูาสกัการะพระแม่มารีและพระเยซู
ดา้นหนา้ของวหิารจะมรีางน ้าํศักดสิทิธทิภีายหลังถูกสรา้งเป็นก็อกน ้าํ 3 ชดุทสีะดวกสําหรับนักทอ่งเทยีว เพราะน ้าํจาก 3
ก็อกนีเชอืกันวา่จะใหค้วามศักดสิทิธใินดา้นสขุภาพ ความรัก และความร่ํารวย นักทอ่งเทยีวจงึมักมาแตะน ้าํจากก็อกนีแลว้ประพรมใหตั้วเอง
ใกลก้ันม ีกําแพงอธษิฐาน (Wishing wall) ทเีปิดโอกาสใหเ้ขา้มาอธษิฐานขอพรแลว้เขยีนลงบนผา้ชนิเล็ก  ๆแลว้นํามาผกูไวก้ับกําแพงนี
ถอืเป็นอกีสสีนัและความสนุกของนักทอ่งเทยีวอกีมุมหนงึของเมอืง 

เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟิซุส (Ephesus) ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงโบราณและเป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมัน
เมอืงเอฟิซสุถอืกําเนดิขนึตังแตยุ่คกอ่นครสิตก์าลเสยีอกี และก็ดําเนนิมาพรอ้มกับยุครุ่งเรืองของชนชาตกิรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ
“จักรพรรดอิอกสุตสุ ซซีาร”์ (Augustus Caesar) เป็นศนูยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีตังแตห่ลังจาก พ.ศ. 900 เป็นตน้มา
ปัจจบัุนนีแมจ้ะผา่นมานานกวา่ 2,000 ปีแลว้แตเ่อฟิซสุก็ยังไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไดด้ทีสีดุเมอืงหนงึของโลก
สงิทมีใีหเ้ราไดช้มกันจงึเป็นความยงิใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเกา่แกท่จีผุูช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10
ของประชากรในยุคนัน แมจ้ะเรมิกร่อนไปบา้งแตเ่ทา่ทเีหลอืก็ยังดแูข็งแกร่ง และในโอกาสพเิศษตา่งๆ
ก็อาจมกีารจัดแสดงแสงสเีสยีงบา้งในโรงละครแหง่นี บรเิวณอนื  ๆยังมโีรงอาบน ้าํโบราณแบบตรุกแีท ้แทน่บชูาเทพเจา้ มี
หอ้งสมุดเซลซสุทสีรา้งโดยกงสลุ “ทเิบเรียส จเูลยีส อควลิา” (Julius Aquila) เพอือุทศิแดน่ายกเทศมนตรีซงึเป็นพอ่ของทา่นกงสลุ
และยังไดบ้รรจศุพของผูเ้ป็นพอ่ไวใ้ตห้อ้งสมุดแหง่นี แตม่าถูกทําลายทังตัวอาคารและหนังสอืจากขา้ศกึศัตรู มกีารประสบภัยจากแผน่ดนิไหวบา้ง
เสยีหายไปมากแตก็่ยังยืดหยัดเคยีงคูก่าลเวลามาไดไ้ม่หา่งกันนักม ีวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรียน (Temple of Hadrian)
ทสีรา้งขนึเพอืถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรียน ซงึพระองคค์อือกีหนงึจักรพรรดผิูย้งิใหญ่ของโรมัน
วหิารแหง่นีเมอืเทยีบกับอายุแลว้ตอ้งบอกวา่ยังอยู่ในสภาพทสีมบรูณ์มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครนิเธยีนทัง 4
ตน้ทอียู่ทางดา้นหนา้วหิาร โครงประตหูนา้มจัีวหนิโคง้แกะสลักลวดลายสวยงามน่ามอง 

นําทา่นชอ้ปปิง ณ ศนูยผ์ลติเสอืหนงัคณุภาพสงูประเทศตรุก ีถอืเป็นประเทศหนงึทขีนึชอืในดา้นเครืองหนัง และมกีารผลติ
ผลติภัณฑจ์ากหนังคณุภาพสงูออกมาไดอ้ย่างด ีใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคน้เครืองหนังกันไดต้ามอัธยาศัย ไม่วา่จะเป็นเสอื กระเป๋า เสอืโคช้
และอกีมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดตีปามุคคาเลเ่คยเป็นทตัีงของนคร “เฮยีราโปลสิ” (Hierapolis)
และทตัีงของลานหนิปนูขนาดมหมึา 



ชม ปราสาทปุยฝ้าย สงิมหัศจรรยท์างธรรมชาตเิกดิขนึจากธารน ้าํใตด้นิซงึมสีว่นประกอบของแคลซยีมออกไซดแ์ละมอีุณภมูปิระมาณ 35
องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ิ
แลว้แร่ธาตเุกดิการตกตะกอนทําปฏกิริยิาจับตัวกันเป็นกอ้นแข็งลดหลันเป็นชนัเป็นแอ่งเป็นลานตา่งกันไป
แตก่ลับกลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจากฝีมอืธรรมชาติ
สวยงามแปลกตาจนในทสีดุปามุคคาเลก็ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเมอืในปี พ.ศ. 2531
คําวา่ “ปามุคคาเล ่ในภาษาตรุกนัีนหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”
เพราะบางสว่นบางมุมของกอ้นแคลเซยีมก็มรีูปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรือกอ้นหมิะตามแตจ่ะจนิตนาการ
สว่นบางจดุก็จะเป็นแอ่งรองรับน ้าํแร่อุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ทชีาวตรุกนียิมนําไปอาบและดมืกนิ
เพราะเชอืวา่เป็นน ้าํแร่ธรรมชาตทิมีสีรรพคณุในการรักษาโรคความดันโลหติสงู โรคหัวใจ โรคทางเดนิปัสสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อักเสบ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Richmond Thermal หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เมอืงปามุคคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - คาราวานสไลน ์- เมอืงคปัปาโดเกยี - ชมระบําหนา้ทอ้ง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) เมอืงทยีงิใหญ่ไม่แพเ้มอืงใดเพราะมตํีาแหน่งเป็นถงึอดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรอนาโตเลยีในอดตี
เมอืงคอนยาเจรญิรุ่งเรืองมากในสมัย “สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท” ความรุ่งเรืองนีทําใหเ้กดิการกอ่สรา้งอาคารและวหิารตา่ง  ๆมากมาย
และสว่นใหญ่สงิกอ่สรา้งเหลา่นีก็โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามทไีดรั้บอทิธพิลเขา้มาในเวลานัน

ชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ซงึเป็นจดุพักแรมของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน หรือเรียกงา่ยๆ
วา่เป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนัน หากมองจากมุมสงูจะเห็นเป็นเหมอืนรัวกําแพงลอ้มเป็นกรอบสเีหลยีมอยู่กลางทุง่กวา้ง
ตรงกลางของกรอบจะเป็นพนืทโีลง่หรืออาจจะมบีอ่น ้าํธรรมชาต ิและมสีว่นทเีป็นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได ้
นักเดนิทางทมีาพรอ้มกองคาราวานมา้และอูฐมักแวะพักแรมในชว่งค่าํ จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดนิทางตอ่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครอืงประดบั (Jewelly Factory)
เพอืใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พนืเมอืงทมีคีณุภาพและชอืเสยีงโดง่อสิระใหท้า่นเลอืกซอืไดต้ามอัธยาศัย

เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) เมอืงมรดกโลกจากการการันตโีดยยูเนสโก
และยังเป็นเมอืงทอีุดมไปดว้ยความสวยงามของภมูปิระเทศ เพราะตังอยู่ระหวา่งทะเลและภเูขา
ดว้ยรูปลักษณ์ของคัปปาโดเกยีทดีแูปลกไม่เหมอืนใคร ทําใหม้คํีาถามเกดิขนึเสมอวา่ เหตใุดคัปปาโดเกยีจงึมลัีกษณะเชน่นี
เพราะแมแ้ตผู่ท้คีน้พบคับปาโดเกยีคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานาโซส”
ก็ยังสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแหง่นีพนืททีเีป็นคัปปาโดเกยีอย่างทเีห็นทกุวันนีเมอืกวา่ 3
ลา้นปีกอ่นหลังจากเกดิการระเบดิของภเูขาไฟอย่างรุนแรง ก็ไดผ้ลักดันลาวาออกมาเป็นจํานวนมาก
และทับถมทังเถา้ถ่านหนาบางคละกันไปจนเกดิเป็นแผน่ดนิใหม่ขนึ จากนันก็ถูกแดด ฝน ลม หมิะกัดเซาะทลีะเล็กละนอ้ย ระยะเวลา 3
ลา้นปีธรรมชาตจิงึสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้กโ่ลกแบบคาดไม่ถงึ
คัปปาโดเกยีจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงทเีต็มไปดว้ยแทง่หนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว่าํบา้ง
บางชนิเป็นเหมอืนปลอ่งหรือโดมสงูทคีนสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืนเป็นเมอืงในเทพนยิาย
จนชาวพนืเมอืงพากันเรียกคัปปาโดเกยีในอกีชอืหนงึวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า (Fairy Chimney)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม ระบําหนา้ทอ้ง กจิกรรมทคีวรไดส้มัผัสและอย่าพลาดใหตั้วเองตอ้งเสยีดายในภายหลัง
เพราะนีคอืกจิกรรมพเิศษทบีง่บอกถงึเอกลักษณ์สําคัญของชาวตรุกมีาตังแตอ่ดตี และนักทอ่งเทยีวก็มักรอคอยทจีะไดช้ม
โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบําหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ทชีวนตนืตาตนืใจและรูส้กึสนุกคกึคักไปกับผูแ้สดงดว้ย



นักแสดงเหลา่นีถอืวา่เป็นยอดฝีมอื หากโชคดกีวา่นันคณุจะไม่ไดเ้ป็นแคผู่ช้มแตอ่าจถูกเชญิใหข้นึบนเวทไีปร่วมสนุกกับนักแสดงเหลา่นีดว้ยก็ได ้
ฉะนันนอกจากจะสนุกแลว้ก็ยังจะไดป้ระสบการณ์ดีๆ  และความประทับใจกลับบา้นอกีดว้ย

ทพีกั
Mustafa Hotel หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่- โรงงานพรม - โรงงานเซรามคิ - เมอืงองัคารา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

สําหรับทา่นทสีนใจ นงับอลลนู พรอ้มกัน ณ บรเิวณล็อบบ ีโดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทบอลลนูรอรับทา่น
เพอืนําทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่ทไีม่ควรพลาด กับการนังบอลลนูชมววิสวยๆ
ของเมอืงคัปปาโดเกยีจากดา้นบนพรอ้มรับประกาศนียบัตรทมีอบใหก้ับทกุทา่น (ทวัรน์งับอลลนูนเีป็นทวัรพ์เิศษ ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
คา่ขนึบอลลนูประมาณทา่นละ 250 ดอลลา่รส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์

นําทา่นเขา้ชม นครใตด้นิไคมคัล ี(Underground City ofKaymakli)
เมอืงทเีกดิจากความพยายามในการลภัียของชาวเมอืงโดยการชว่ยกันขดุเจาะโพรงใตด้นิลกึถงึ หลายเมตร แลว้แบง่ออกเป็นหอ้งตา่งๆ
ซงึก็กวา้งขวางมากจนดไูม่น่าเชอืวา่จะเกดิขนึดว้ยแรงงานการขดุของมนุษย ์เพราะบางจดุนันมคีวามลกึลงไปในชนัดนิมากทสีดุถงึ 85 เมตร
และก็ไม่ไดแ้คข่ดุใหล้กึลงในดนิเพอืการหลบีภัยขา้ศกึเทา่นัน แตยั่งไดแ้บง่เป็นหอ้งตา่ง  ๆจนครบทกุความสะดวกสบาย เชน่ มหีอ้งโถง หอ้งนอน
หอ้งน ้าํ หอ้งครัวหอ้งอาหาร โบสถ ์แตส่ภาพอากาศดา้นลา่งนันยังเย็นสบายดว้ยอุณหภมูเิฉลยีประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส
สมกับทเีรียกกันวา่เป็นเมอืงใตด้นิจรงิๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่(Goreme Open Air Museum) ทคีรังหนงึเคยเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง พ.ศ. 552
เพราะฉะนันทนีีจะมสีงิกอ่สรา้งทเีกยีวขอ้งกับศาสนาครสิตอ์ยู่มากกวา่เมอืงอนื  ๆอย่างเชน่ “โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา”
ทถีอืไดว้า่เป็นโบสถเ์กา่แกท่สีรา้งขนึในยุคแรก  ๆทมีภีาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดานโบสถ์
แตเ่พราะเสลาทยีาวนานทําใหส้ขีองภาพจดืจางลงไปมากแลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ทอียู่ใกลก้ัน
หากอยากเห็นภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนทสีสีนัจัดจา้นมากกวา่ในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าทนีี
ซงึสว่นมากเป็นภาพทแีสดงถงึพระประวัตขิองพระเยซ ูและทไีดช้อืเรียกวา่โบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นันเอง
รวมทังท ี“โบสถมั์งกร” หรือทชีาวพนืเมอืงเรียกวา่ “YilaniKilise” ก็จะมคีวามน่าสนใจอยู่ทภีาพวาดการตอ่สูข้องนักรบในยุคนัน

ชม โรงงานทอพรม ผลติภัณฑข์นึชอืของประเทศตรุก ีทมีลีวดลายทสีวยและประณีต
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย

เดนิทางสู ่เมอืงองัคารา่ (Ankara) เมอืงอังคาร่า เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีและเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอสิตันบลู
เป็นศนูยก์ลางของทังคมนาคม เศรษฐกจิ และการศกึษาของประเทศอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Royal Carine Hotel หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
เมอืงองัคารา่ - เมอืงอสิตนับูล - พระราชวงัโดลมาบาเช่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul)

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ่ทตัีงเดน่เป็นสงา่ตดิกับชอ่งแคบบอสฟอรัส
และเป็นพระราชวังชอืดังทไีดช้อืวา่เป็นทสีดุแหง่ความยงิใหญ่อลังการของตรุก ีซงึสรา้งขนึตามดํารขิอง “พระเจา้อับดลุเมซดิท ี1” (Abdulmecid I)
ทตีอ้งการสรา้งพระราชวังแหง่ใหม่ททัีนสมัยกวา่พระราชวังทอปกาปึซงึเป็นทปีระทับเดมิและใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 13 ปีโดยแลว้เสร็จในปี 1856
ทแีน่  ๆคอืกวา่จะสรา้งเสร็จก็หมดงบประมาณไปมากถงึ 1,500 ลา้นดอลลา่รส์หรัฐ
พระราชวังแหง่นีจงึเป็นหนงึในสาเหตทุทํีาใหก้ารเงนิของประเทศระส่าํระสา่ยเขา้ขันวกิฤต
แลกมากับการไดเ้ป็นพระราชวังทมีคีวามหรูหราทสีดุดว้ยจํานวนหอ้งมากถงึ 285 หอ้ง
และเพราะไดรั้บอทิธพิลในการออกแบบตกแตง่จากทางฝังยุโรป
ทําใหพ้ระราชวังโดลมาบาเชส่วยงามดว้ยศลิปะผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสกิ
แอบมศีลิปะแบบออตโตมันดังเดมิแทรกอยู่ทัวไป
สงิทอียากบอกคอืไม่วา่จะเป็นหอ้งไหนโซนใดภายในพระราชวังโดลมาบาเชก็่ลว้นแตส่วยสะดดุตาและอลังการเกนิประมาณจากการตกแตง่ดว้ยหนิอ่อน
ไมค้ณุภาพดรีาคาสงูลบิ มคีอลเลกชนัภาพเขยีนล ้าํคา่ ทสํีาคัญคอืพระราชวังแหง่นีใชท้องคําในการตกแตง่ผนังและเพดานน ้าํหนักมากถงึ 14 ตัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Ramada Merter หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
เมอืงอสิตนับูล - สไปซม์ารเ์ก็ต - สนามบนิ - ดไูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระชอ้ปปิงท ีสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market) ซงึเป็นย่านชอ้ปปิงทใีหญ่เป็นอันดับสองรองจากตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์และก็กอ่ตังมานานตังแต่
พ.ศ. 2203
สนิคา้ทมีจํีาหน่ายในตลาดแหง่นีก็ตรงตามชอืนันคอืกลุม่เครืองเทศทแีทบทกุรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกันเป็นแถวแลว้บรรจผุงเครืองเทศไวจ้นเต็ม
เครืองเทศแตล่ะชนดิก็มสีสีนัแตกตา่งกันไป สว่นใหญ่จงึมักเป็นคนพนืททีจีะมาซอืนําไปปรุงอาหาร และยังมสีนิคา้กลุม่ธัญพชืทังหลาย
โดยเฉพาะตระกลูถัวของตรุกจีะเป็นทขีนึชอืมากในตลาดเครืองเทศยังมผีลไมทั้งสดและแหง้ น ้าํผงึแท ้น ้าํมันหอมระเหย สมุนไพร ชาทอ้งถนิชนัดี
และทน่ีาลองชมิสําหรับนักทอ่งเทยีวก็คอืขนมพนืเมอืงของตรุกแีท ้ๆ  ตรงตามตน้ตํารับก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแหง่นี และยังมรีาคาถูกอกีดว้ย

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล SabihaGokcen International Airport

15.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK120 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

21.00 น.
ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครือง

22.30 น.
เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทยีวบนิท ีEK 374 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

วนัท ี10
ดไูบ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

08.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 10:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)

• คา่ทพีกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการ

• คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานท  ีและคา่ธรรมเนยีมตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หนงึคน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท  ิคา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี และคา่เครอืงดมืในหอ้งพกั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 ดอลลา่รส์หรฐั / คน / วนั

• คนขบัรถทอ้งถนิ ทา่นละ 2 ดอลลา่รส์หรฐั / คน / วนั

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขนัต่าํ 100 บาท / วนั / คน

เงอืนไขในการจองทัวร์

•  สาํหรบัการจอง กรณุาชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท

• ชําระยอดทังหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขนึไป คนืมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน เกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

• บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีสีญูหาย
สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี



• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขตา่งๆ
ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด
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