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Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

อิสตันบูล สุเหร่าสีนําเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บนําเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบําหน้ าท้อง Belly Dance
วันแรก
22.0 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อ มกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าทีให้ก าร
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก

วันทีสอง
01.35 น.

ดูไบ – อิ สตันบูล – ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาซาร์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK385
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK119 (บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง)

04.45 น.
10.00 น.
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13.45 น.

เย็น

วันทีสาม
เช้า

เดินทางถึง สนามบิ นกรุงอิ สตันบูล Sabiha Gokeen International Airport ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
ก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นําท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ซึงเป็ นอีกหนึงกิจกรรมทีทํา
ให้เส้นทางนีมีความน่ าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลําใหญ่ 2 ชัน เปิ ดพืนทีกว้างบนดาดฟ้ า
เรือให้นกั ท่องเทียวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัสนีคือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็ นจุดเชือมต่อ
ระหว่างทะเลดํา (The Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) เป็ น
จุดสินสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปทีบรรจบกัน มีความกว้างต่ างกันไป บาง
จุดกว้า ง
เมตร ในขณะทีบางจุด กว้างถึง กิโ ลเมตร และมีค วามยาว
ประมาณ กิโ ลเมตร ได้อิ มวิว อิ มบรรยากาศของสองฝั งช่ อ งแคบและ
พระราชวังโดลมาบาเช่ทตัี งอยู่รมิ นํ าในอีกมุมหนึงซึงสวยสง่าน่ าชม นํ าท่านสู่ย่านช้อปปิ งชือดัง แกรนด์
บาซาร์ (Grand Bazaar) ทีนีคือแหล่งชอปปิ งทีมีชอที
ื สุดในตุรกี แกรนด์บาซาร์เป็ นตลาดเก่ าแก่ ทมีี อายุ
มากกว่า , ปี สร้างตังแต่ พ.ศ.
นักท่องเทียวสามารถพบกับสินค้าท้องถินสวยๆ ได้ทนีี ได้ในวัน
จันทร์ถงึ เสาร์ตงแต่
ั
โมงครึงไปจนถึง ทุ่ม ในตลาดมีรา้ นค้ามากกว่า , ร้าน ทังเสือผ้าเครืองแต่ง
กาย ผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขนสัตว์ เครืองประดับ เครืองราง สินค้าทุกชนิดมีให้เลือกซือครบได้ในตลาด
เดียว
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Ibis Styles หรือระดับเดียวกัน
อิ สตันบูล – ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่ า สี นําเงิ น – สุเหร่า เซนต์โ ซเฟี ย – อุโมงค์เก็บนํ าเยเรบาตัน –
พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม ฮิ ปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรสั ทีแต่เดิมในยุคโบราณถือ เป็ น จุดศูน ย์ก ลางของเมืองใน
ยุคไบแซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้างสําหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั ลานแข่งนีไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก ต้น “เสาโอเบลิสก์แห่ง
กษัตริยเ์ ธโอโดเชียส” (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสีเหลียมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึนไปเป็ น
ยอดแหลม เสาโบราณต้นที เรียกกันทัวไปว่า “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็ นเสาบรอนซ์ท ี
แกะลวดลายเป็ นรูปงู ตัว พันเกียวกันไปมา ได้รบั การยอมรับว่ าเป็ น เสาแบบกรีก ทีเก่ าแก่ ทสุี ด ทีมี
เหลืออยูใ่ นอิสตันบูลทุกวันนี เคยถูกประดับอยูท่ วิี หารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึนเมือ
ปี
ก่ อนคริสต์กาลในครังทีรบชนะเปอร์เซีย เสาที มีชอว่
ื า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine)
สร้างขึนในปี พ.ศ.
เมือครังเริมสร้า งนันเป็ น เสาบรอนซ์ แต่
ในช่วงสงครามครูเสดได้ถู กศัต รูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไ ปจนหมด
ปั จจุบนั นักท่องเทียวทีเข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนติน
หลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน เข้าชมภายใน สุเหร่าสีนําเงิ น
(Blue Mosque) ปั จจุบนั ถือเป็ นอีกหนึงสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เป็ น
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มัสยิดทีถูกสร้างขึนอย่างยิงใหญ่ เริมสร้างในปี พ.ศ.
และสร้างเสร็จในปี พ.ศ.
ภายนอกจะ
มองเห็นโดมสีฟ้าตังอยู่โดดเด่นอันเป็ นทีมาของชือ “Blue Mosque” ส่วนภายในก็จะประดับตกแต่งด้วย
กระเบืองอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเป็ นลวดลายต่างๆ และแน่ นอนว่ากระเบืองทังหมดนีเป็ นสีฟ้า
และสีฟ้าทังข้างนอกข้างในของมัสยิดแห่งนียังเข้ากันดีกบั บรรยากาศของชายฝั งทะเลทีอยู่ทางเบืองหลัง
จากสุเหร่าสีนําเงินพาท่านเดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่ ไ ปยัง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Hagia Sophia) ที
ปั จจุบนั ถูกแปรสภาพเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ ต่างจากของเดิมทีเคยเป็ นทังวิหารในศาสนาคริสต์และ
สุเหร่าในศาสนาอิสลาม เริมแรกวิหารหลังนีสร้างขึนโดย “จักรพรรดิจสั ติเนียนที ” (Justinian I) แห่ง
จักรวรรดิไบแซนไทน์ในช่วงปี
เป็ นวิหารใหญ่ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์มานานนับ
พันปี จนมาถูกเปลียนแปลงเป็ นสุเหร่าเมืออาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองดินแดนอนาโตเลียแห่งนีใน
ปี
ภายในเราจะได้เ ห็น การสร้างและตกแต่ ง ทีผสมผสานศิล ปะของสองศาสนาไว้ไ ม่ว่ า จะเป็ น
ภาพวาดของพระเยซูและสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามทีดูเข้ากันได้ดอี ย่างไม่น่าเชือ นํ าท่านเข้าชม มี
อุ โ มงค์ เ ก็บ นํ าเยเรบาทัน (Yerebatan Sarnici) ที สร้ า งขึ นในสมั ย จัก รพรรดิ จ ัส ติ เ นี ย นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้เป็ นทีเก็บกักนํ าสํารองไว้ใช้ในพระราชวัง และสําคัญมากสําหรับการสํารองนําไว้ใช้ในยาม
ทีอาจเกิดศึกสงครามหรือมีศตั รูบุกเข้ามาล้อมเมือง เพราะจะมีท่อเป็ นตัวส่งผ่านนํ าจากแหล่งธรรมชาติท ี
อยู่ห่างออกไปประมาณ กิโลเมตร และอุ โมงค์สามารถกัก นํ าไว้ได้มากถึง , ลูกบาศก์เมตร
ส่วนตัวอุโมงค์จะมีความกว้าง เมตร ยาว
เมตร หลังคาอุโมงค์ถูกรับนํ าหนักด้วยเสาคําต้นใหญ่
ต้น จริงๆ แล้วหากไม่รมู้ าก่อนว่าทีนีเป็ นอุโมงค์เก็บนําก็จะดูคล้ายวิหารโบราณทัวไป

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานทีชือดังของอิสตันบูลอีก
แห่งหนึงทีนักท่องเทียวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผดิ หวังในความสวยงาม ลําค่า และอลังการมาก
พระราชวังทอปกาปึ มคี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยใช้เป็ นทีประทับขององค์สุลต่านมายาวนาน
หลายองค์ ถูกสร้างขึนตังแต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลต่านเมห์
เมตที 2” แห่ ง อาณาจัก รออตโตมัน หรือ สมญานามทีท่ า นได้ ร ับ คือ
“สุลต่านเมห์เมตผู้พชิ ติ ” ปั จจุบนั ได้ถูกเปลียนเป็ นพืนทีจัดแสดงข้าวของ
เครืองใช้โบราณของราชสํานักตุรกีทน่ี าชมมาก จะแบ่งพืนทีออกเป็ น 3
ส่วน คือจะมีพนที
ื ของพระราชวังชันนอก พระราชวังชันใน และมีพนที
ื ที
เคยใช้เป็ นฮาเร็มของสุลต่าน เมือย่างก้าวเข้าสู่พระราชวังจากชันนอกและ
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เย็น

วันทีสี
เช้า

เทียง

ชันในจะได้เห็นการตกแต่ งพระราชวังทีวิจติ รอลังการอย่างมาก จุดทีน่ าสนใจมากคือ ท้องพระคลังทีใช้
เป็ นทีเก็บทรัพย์สมบัตมิ คี ่าทังหลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีงดงามตังแต่ส่วน
ของปลอกสวมทีประดับด้ว ยอัญ มณี ไข่ มุ ก และทองคํา ส่ ว นบนด้ามกริช นันประดับด้ว ยมรกตงดงาม
นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครืองประดับทังหลาย นักท่องเทียวจะได้ชมเครืองโลหะ
โบราณ เครืองปั นดินเผาและเครืองกระเบืองอีก มากมาย นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอีเซี ยบัท (Eceabat)
โดยรถโค้ช เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหว่ างทางชมบรรยากาศชายฝั งและเทือกเขาสูงของประเทศตุ รกีท ี
สวยงามในทุกๆ ฤดูกาล ก่อนจะ นําท่านขึนเรือข้ามฝากจากท่าเรือเมืองอีเซียบัทสู่ เมืองชานัคคาเล่
(Canakkale) (ใช้เวลานังเรือประมาณ 45 นาที) ซึงตังอยู่รมิ ทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัค
คาเลเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็ นอีกจุดทีเชือมต่อเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก Tusan Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อัซเคลปิ ออน – เมืองคูซาดาซึ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองเก่าแก่ในตํานานแห่ง
นี หลัง จากทีกลายเป็ น อดีต มาหลายศตวรรษ ก็ไ ด้ถู ก ค้น พบ
พ.ศ.
“ไฮน์ ร ิช ชลีม านน์ ” (Heinrich Schliemann) นั ก
โบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็ นผู้บุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณ
ขึนซึงก็คอื เมืองทรอยนีเอง เป็ นซากเมืองโบราณทีมีพนที
ื ติดกับ
ทะเลอิเจียนตอนบน และอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี
ใ ก ล้ ก ั น มี ช่ อ ง แ ค บ “ด า ร์ ด า แ น ล ล์ ” (Dardanelles) แ ล ะ
“คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จากนันไฮน์รชิ ก็ใช้เวลา ปี ถดั มาในการขุดค้นเพิมเติมและศึกษาความ
เป็ นมาของซากเมืองแห่งนี จนพบว่าทรอยนันแบ่งออกเป็ น ยุค นับตังแต่เมือ , ปี ก่อนคริสต์กาล
ไล่มาจนถึง พ.ศ.
และทังหมดนีได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนทีโด่ง
ดังก้องโลกอย่างมหากาพย์อเิ ลียดและโอดิสซีย์ ชม ม้าไม้แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึงใน
กลยุทธ์ทางการทหารทีชาญฉลาด และเป็ นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็ นเรืองราวทีโจทย์
จันท์และโด่งดังไปทัวโลก และกลายเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตังแต่นันเป็ นต้นมา เดินทางสู่
เมื อ งเปอร์ก ามัม (Pergamum) เมือ งนี แม้จ ะไม่ เ คยถู ก ข้า ศึก บุ ก เข้า มาทํ า ลายเพราะตังอยู่ บ นจุ ด
ยุทธศาสตร์รมิ ชายฝั งทะเล แต่เพราะกาลเวลาล่วงเลยมานับพันปี จงึ มีเสือมสภาพไปบ้างแต่กย็ งั น่ าชมทัง
ทีสภาพบางมุมจะคล้ายเมืองร้างทีเหลือเพียงซากอิฐหินทราย ซึงในอดีตนันพืนทีแถบนีคือเมืองทีเคย
เจริญรุง่ เรืองจนถึงขีดสุดมาแล้วทังสิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชม อัซเคลปิ ออน (Asklepion) ทีในอดีตนันเคยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ทยิี งใหญ่ ตัววิหาร
นันได้ถูกสร้างขึนตังแต่เมือ 400 ปี ก่ อนคริส ตกาล เพือถวายแด่เทพอัซเคลปิ ออส เทพแห่ งการรัก ษา
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ปั จจุบนั เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิงใหญ่ในอดีตได้ นอกจากนีภายในอัซเคลปิ ออนยังเป็ นทีตังของ
วิ หารแดงคิ ซิลอัฟลู (Kiziln Avlu) หรือ Red Basilica เพือถวายแด่เทพเซราพิส ทีอลังการอีกด้วย นํ า
ท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่องเทียวสวยๆ บรรยากาศดีรมิ ทะเลอีเจียน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูรอ้ นทีจะกลายเป็ นจุดหมายยอดนิยมอย่างมาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกัน
เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – ร้านเสือหนัง – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ทีนีร่มรืนด้วยต้นไม้ททํี าให้อากาศเย็นสบาย
และทีต้องแวะมาทีนีเพราะชาวคริสต์เชือกันว่ า นีคือสถานทีสุดท้ายทีพระแม่มารีประทับอยู่จนกระทัง
สินพระชนม์ และสิงทีนักท่องเทียวจะได้เห็นจากบ้านพระแม่มารีแห่งนีก็คอื วิหารอิฐหนาทีภายในมีการ
ประดับด้วยรูปเคารพของพระแม่มารี เล่ากันว่าครังแรกทีมีการค้นพบวิหารซึงเชือว่าเป็ นบ้านของพระแม่
มารีนีเกิดขึนเมือ พ.ศ. 2317 โดยแม่ชชี าวเยอรมันนามว่า “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine
Emmerich) ได้นิมติ เห็นภาพบ้านหลังนี จึงได้เขียนบรรยายลงสมุดบันทึกไว้ หลังจากนันก็มผี ู้ให้ความ
สนใจและพากันค้นหาบ้านหลังทีว่านีจนไปพบเมือ พ.ศ. 2434 และได้จดั เป็ นสถานทีศักดิสิทธิสําหรับการ
บูชาสักการะพระแม่มารีและพระเยซู ด้านหน้าของวิหารจะมีรางนํ าศักดิสิทธิทีภายหลังถูกสร้างเป็ นก็อก
นํ า 3 ชุดทีสะดวกสําหรับ นัก ท่ อ งเทียว เพราะนํ าจาก 3 ก็อ กนี เชือกันว่ าจะให้ค วามศัก ดิสิท ธิในด้าน
สุขภาพ ความรัก และความรํารวย นักท่องเทียวจึงมักมาแตะนํ าจากก็อกนีแล้วประพรมให้ตวั เอง ใกล้กนั
มี กําแพงอธิ ษฐาน (Wishing wall) ทีเปิ ด โอกาสให้เข้ามาอธิษฐานขอพรแล้วเขียนลงบนผ้าชินเล็กๆ
แล้วนํามาผูกไว้กบั กําแพงนี ถือเป็ นอีกสีสนั และความสนุ กของนักท่องเทียวอีกมุมหนึงของเมือง
เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิ ซุส (Ephesus) ทีได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองโบราณ
และเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิ ซุสถือกําเนิด
ขึนตังแต่ยุคก่อนคริส ต์ก าลเสียอีก และก็ดําเนินมาพร้อมกับยุค รุ่ง เรือ ง
ของชนชาติกรีก ตรงกับยุค โรมันสมัยของ “จักรพรรดิอ อกุ สตุ ส ซีซาร์”
(Augustus Caesar) เป็ นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซีย ตังแต่
หลังจาก พ.ศ.
เป็ นต้นมา ปั จจุบนั นีแม้จะผ่านมานานกว่า , ปี
แล้ ว แต่ เ อฟิ ซุ ส ก็ ย ัง ได้ ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ นเมือ งโบราณที มี ก าร
บํารุงรักษาได้ดที สุี ดเมืองหนึงของโลก สิงทีมีให้เราได้ชมกันจึงเป็ นความ
ยิงใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรงละครเก่าแก่ ทจุี ผู้ชมได้มากถึง ,
คน เทียบได้เป็ น ใน ของประชากรในยุคนัน แม้จะเริมกร่อนไปบ้าง
แต่เท่าทีเหลือก็ยงั ดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีก ารจัด
แสดงแสงสีเ สีย งบ้า งในโรงละครแห่ ง นี บริเ วณอืนๆ ยัง มีโ รงอาบนํ า
โบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซลซุส ทีสร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา”
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(Julius Aquila) เพืออุทศิ แด่นายกเทศมนตรีซงเป็
ึ นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผูเ้ ป็ นพ่อไว้
ใต้ ห้อ งสมุ ด แห่ ง นี แต่ ม าถู ก ทํ า ลายทังตัว อาคารและหนั ง สือ จากข้า ศึก ศัต รู มีก ารประสบภัย จาก
แผ่ น ดิน ไหวบ้ าง เสีย หายไปมากแต่ ก็ ย งั ยืดหยัด เคีย งคู่ ก าลเวลามาได้ ไม่ ห่ างกัน นั ก มี วิ ห ารแห่ ง
จักรพรรดิ เฮเดรียน (Temple of Hadrian) ทีสร้างขึนเพือถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ซึงพระองค์คอื อีก
หนึงจักรพรรดิผยู้ งใหญ่
ิ
ของโรมัน วิหารแห่งนีเมือเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์
มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง ต้นทีอยู่ทางด้านหน้ าวิหาร โครง
ประตู ห น้ า มีจ ัวหิน โค้ ง แกะสลัก ลวดลายสวยงามน่ า มอง นํ า ท่ า นช้อ ปปิ ง ณ ศูน ย์ผลิ ตเสื อหนั ง
คุณภาพสูง ประเทศตุรกีถอื เป็ นประเทศหนึงทีขึนชือในด้านเครืองหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
หนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือสินค้นเครืองหนังกันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะ
เป็ นเสือ กระเป๋ า เสือโค้ช และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปามุคคาเล่
เคยเป็ นทีตังของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และทีตังของ
ลานหิน ปูนขนาดมหึมา ชม ปราสาทปุยฝ้ าย สิงมหัศ จรรย์
ทางธรรมชาติเกิดขึนจากธารนํ าใต้ดนิ ซึงมีส่วนประกอบของ
แคลซียมออกไซด์และมีอุณภูมปิ ระมาณ องศาเซลเซียสได้
ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอน
ทําปฏิกริ ยิ าจับตัวกันเป็ นก้อ นแข็งลดหลันเป็ นชันเป็ นแอ่งเป็ นลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็ นเหมือน
ประติมากรรมจากฝี มอื ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในทีสุดปามุคคาเลก็ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมือในปี พ.ศ.
คําว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี
นันหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อ นแคลเซียมก็มรี ูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรือ
ก้อนหิมะตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็ นแอ่งรองรับนําแร่อุณหภูมปิ ระมาณ องศาเซลเซียส
ทีชาวตุรกีนิยมนํ าไปอาบและดืมกิน เพราะเชือว่าเป็ นนําแร่ธรรมชาติทมีี สรรพคุณในการรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปั สสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Hiera Park หรือระดับเดียวกัน
เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบําหน้ าท้อง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมืองทียิงใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตําแหน่ งเป็ นถึงอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย “สุล ต่ านอาเลดิน เคย์โคบาท”
ความรุง่ เรืองนีทําให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สงก่
ิ อสร้างเหล่านีก็โดด
เด่ น ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมของเปอร์เ ซีย และไบแซนเทีย มตามทีได้ร ับ อิท ธิพ ลเข้า มาในเวลานั น ชม
คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ซึงเป็ นจุดพักแรมของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ ว่า
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เป็ นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุคนัน หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็ นเหมือนรัวกําแพงล้อ มเป็ น
กรอบสีเหลียมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็ นพืนทีโล่งหรืออาจจะมีบ่อนํ าธรรมชาติ และมี
ส่วนทีเป็ นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางทีมาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐ มัก
แวะพักแรมในช่วงคํา จนรุง่ เช้าก็จะออกเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกี ย (Cappadocia) เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเป็ น
เมือ งทีอุ ดมไปด้ว ยความสวยงามของภูม ิป ระเทศ เพราะตังอยู่
ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วยรูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียทีดูแปลกไม่
เหมือนใคร ทําให้มคี ําถามเกิดขึนเสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมี
ลักษณะเช่นนี เพราะแม้แต่ผทู้ ค้ี นพบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮา
ลี คานาโซส” ก็ย งั สงสัย ในรูป ทรงประหลาดของดิน แดนแห่ ง นี
พืนทีทีเป็ นคัปปาโดเกียอย่างทีเห็นทุกวันนีเมือกว่า ล้านปี ก่อน
หลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวา
ออกมาเป็ นจํานวนมาก และทับถมทังเถ้าถ่านหนาบางคละกันไปจนเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ขนึ จากนันก็ถูก
แดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละน้อย ระยะเวลา ล้านปี ธรรมชาติจงึ สร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลก
แบบคาดไม่ถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเป็ นเหมือนดินแดนพิศวงทีเต็มไปด้วยแท่งหินเป็ นรูปทรงกระบอก
บ้าง รูปกรวยควําบ้าง บางชินเป็ นเหมือ นปล่องหรือ โดมสูงทีคนสามารถเข้าไปอยู่ด้านในได้ และมีอยู่
มากมายเหมือนเป็ นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพืนเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชือหนึงว่า ปล่องไฟ
นางฟ้ า (Fairy Chimney)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ระบําหน้ าท้อง กิจกรรมทีควรได้สมั ผัสและอย่าพลาดให้ตวั เองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะ
นีคือกิจกรรมพิเศษทีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์สําคัญของชาวตุรกีมาตังแต่อดีต และนักท่องเทียวก็มกั รอคอย
ทีจะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็ น “ระบําหน้าท้อง” (Belly Dance) ทีชวนตืนตาตืนใจ
และรูส้ กึ สนุ กคึกคักไปกับผู้แสดงด้วย นักแสดงเหล่านีถือว่าเป็ นยอดฝี มอื หากโชคดีกว่านันคุณจะไม่ได้
เป็ นแค่ผู้ชมแต่ อาจถูกเชิญให้ขนบนเวที
ึ
ไปร่วมสนุ กกับนักแสดงเหล่านีด้วยก็ได้ ฉะนันนอกจากจะสนุ ก
แล้วก็ยงั จะได้ประสบการณ์ดๆี และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ By Cappadocia Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ ดินไคมัคลึ – พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน
เซรามิค – เมืองอังคาร่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สําหรับท่ านที สนใจนังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล็อบบี โดยมีเจ้าหน้ าที บริ ษัทบอลลูน รอรับ
ท่ าน เพือนํ าท่ านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ทีไม่ควรพลาด กับการนังบอลลูนชมวิ วสวยๆ ของเมือง
คัปปาโดเกียจากด้านบน พร้อมรับประกาศนี ยบัตรทีมอบให้กบั ทุกท่าน
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กลางวัน

เย็น

วันทีแปด
เช้า
กลางวัน

(ทัวร์นังบอลลูนนี เป็ นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่าขึนบอลลูนประมาณท่ านละ 250 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) นําท่านเข้าชม นครใต้ดินไคมัคลี (Underground City of Kaymakli) เมืองทีเกิดจากความ
พยายามในการลีภัยของชาวเมืองโดยการช่วยกันขุดเจาะโพรง
ใต้ ด ิน ลึก ถึง หลายเมตร แล้ว แบ่ ง ออกเป็ น ห้อ งต่ า งๆ ซึงก็
กว้างขวางมากจนดูไม่น่าเชือว่าจะเกิดขึนด้วยแรงงานการขุด
ของมนุ ษย์ เพราะบางจุดนันมีความลึกลงไปในชันดินมากทีสุด
ถึง เมตร และก็ไม่ได้แค่ ขุดให้ล ึกลงในดินเพือการหลีบภัย
ข้า ศึก เท่ า นั น แต่ ย งั ได้แ บ่ ง เป็ น ห้อ งต่ างๆ จนครบทุ ก ความ
สะดวกสบาย เช่ น มีห้ อ งโถง ห้ อ งนอน ห้ อ งนํ า ห้ อ งครัว
ห้องอาหาร โบสถ์ แต่สภาพอากาศด้านล่างนันยังเย็นสบายด้วย
อุณหภูมเิ ฉลียประมาณ - องศาเซลเซียส สมกับทีเรียกกันว่าเป็ นเมืองใต้ดนิ จริงๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ทีครังหนึงเคยเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ.
เพราะฉะนันทีนีจะมีสงก่
ิ อสร้างทีเกียวข้องกับศาสนาคริสต์อยู่มากกว่า
เมือ งอืนๆ อย่า งเช่ น “โบสถ์เ ซนต์บ าร์บ ารา” ทีถือ ได้ว่ า เป็ น โบสถ์เ ก่ า แก่ ทีสร้า งขึนในยุค แรกๆ ทีมี
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาทียาวนานทําให้สขี องภาพจืดจางลง
ไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิ ล” ทีอยู่ใกล้กนั หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนทีสีสนั จัด จ้าน
มากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาทีนี ซึงส่วนมากเป็ นภาพทีแสดงถึงพระประวัตขิ องพระเยซู และที
ได้ชอเรี
ื ยกว่าโบสถ์แอปเปิ ลก็เพราะด้านหน้ าของโบสถ์มตี ้นแอปเปิ ลอยู่นันเอง รวมทังที “โบสถ์มงั กร”
หรือทีชาวพืนเมืองเรียกว่า “Yilani Kilise” ก็จะมีความน่ าสนใจอยู่ทภาพวาดการต่
ี
อสูข้ องนักรบในยุคนัน
ชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิ ค ผลิต ภัณฑ์ขนชื
ึ อของประเทศตุรกี ทีมีลวดลายทีสวยและ
ประณีต ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือสินค้าและของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (Ankara)
เมือ งอัง คาร่ า เมือ งหลวงของประเทศตุ รกี และเป็ น เมือ งทีใหญ่เ ป็ นอัน ดับ 2 รองจากอิส ตัน บูล เป็ น
ศูนย์กลางของทังคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Ickale Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองอังคาร่า – เมืองอิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น พ ระ รา ช วั ง โ ด ล มา บ า ห์ เ ช่
(Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ่ทตัี งเด่นเป็ นสง่า
ติดกับช่องแคบบอสฟอรัส และเป็ นพระราชวังชือดังทีได้ชอว่
ื า
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เย็น

วันทีเก้า
เช้า

15.35 น.
21.00 น.
22.30 น.

วันทีสิ บ

เป็ นทีสุ ด แห่ ง ความยิงใหญ่ อ ลัง การของตุ ร กี ซึงสร้า งขึนตามดํ า ริข อง “พระเจ้า อับ ดุ ล เมซิด ที ”
(Abdulmecid I) ทีต้องการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ททัี นสมัยกว่าพระราชวังทอปกาปึ ซงเป็
ึ นทีประทับเดิม
และใช้เวลาสร้างนานถึง ปี โดยแล้วเสร็จในปี
ทีแน่ ๆ คือกว่าจะสร้างเสร็จก็หมดงบประมาณไป
มากถึง , ล้านดอลล่าร์สหรัฐ พระราชวังแห่งนีจึงเป็ นหนึงในสาเหตุททํี าให้การเงินของประเทศระสํา
ระส่ายเข้าขันวิกฤต แลกมากับการได้เป็ นพระราชวังทีมีความหรูหราทีสุดด้วยจํานวนห้องมากถึง
ห้อ ง และเพราะได้ร บั อิทธิพ ลในการออกแบบตกแต่ งจากทางฝั งยุโ รป ทําให้พ ระราชวัง โดลมาบาเช่
สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก แอบมีศลิ ปะ
แบบออตโตมันดังเดิมแทรกอยูท่ วไป
ั สิงทีอยากบอกคือไม่ว่าจะเป็ นห้องไหนโซนใดภายในพระราชวังโดล
มาบาเช่กล็ ว้ นแต่สวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจากการตกแต่งด้วยหินอ่อน ไม้คุณภาพดีราคาสูง
ลิบ มีคอลเลกชันภาพเขียนลําค่า ทีสําคัญคือพระราชวังแห่งนีใช้ทองคําในการตกแต่งผนังและเพดาน
นําหนักมากถึง ตัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Ibis Style หรือระดับเดียวกัน
เมืองอิ สตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ งที สไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) ซึงเป็ นย่านช้อปปิ งทีใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากตลาด
แกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่ อ ตังมานานตังแต่ พ.ศ.
สินค้าทีมี
จําหน่ ายในตลาดแห่งนีก็ตรงตามชือนันคือกลุ่มเครืองเทศทีแทบทุก
ร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็ นแถวแล้วบรรจุผงเครืองเทศไว้จน
เต็ม เครืองเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ น
คนพืนทีทีจะมาซือนํ า ไปปรุ ง อาหาร และยัง มีส ิน ค้า กลุ่ ม ธัญ พืช
ทังหลาย โดยเฉพาะตระกูลถัวของตุรกีจะเป็ นทีขึนชือมาก
ในตลาดเครืองเทศยังมีผลไม้ทงสดและแห้
ั
ง นํ าผึงแท้ นํ ามันหอม
ระเหย สมุนไพร ชาท้องถินชันดี และทีน่าลองชิมสําหรับนักท่องเทียวก็คอื ขนมพืนเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรง
ตามต้นตํารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี และยังมีราคาถูกอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูล Sabiha Gokeen International Airport
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK120 (บริการอาหารและเครืองดืมบน
เครืองบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 374
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
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08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
สิ งหาคม

3-12 ส.ค. 61

กันยายน

4-13 , 13-22 ก.ย.,
27 ก.ย. – 6 ต.ค.,
28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61

ตุลาคม

5-14, 11-20, 16-25,
18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61

พฤศจิกายน

2-11, 16-25 พ.ย.,
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61

ธันวาคม

2-11, 6-15 ธ.ค. 61

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดียว เพิมท่านละ 8,000 บาท

ราคา

33,900
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อัตรานี รวม
✓ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง ,000,000 / 500, บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ ม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครืองดืมในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ คนขับรถท้องถิ น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํา 100 บาท / วัน / คน
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงินผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9
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การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผูี ้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด

