
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเดินทาง 

วนัที� 1 

27 ธ.ค.61 

พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)-กรุงอสิตนับูล (ประเทศตรุก)ี  

19.00 น. พบกนัที� เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S  ประตู 9 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที�บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ �นเคร ื�อง...ท่านสามารถสะสมไมลใ์นกลุ่ม

พนัธมติรสตารอ์ะลอินัซ ์(Star Alliance) *กรณุาตรวจสอบจาํนวนไมลท์ี�จะไดร้บั* (ROP สะสมไมลไ์ด ้50%)  

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� TK069 (บนิตรง) 

บนเคร ื�องมบีรกิารอาหารและเคร ื�องดื�มบรกิารบนเคร ื�องตลอดการเดนิทางสายการบนิฯ มีบรกิารอาหาร 2 รอบ คอื 

อาหารคํ�า และ อาหารเชา้ (บนิตรงสู่ประเทศตรุก.ี..ใชเ้วลาบนิ 9 ชม.)  

วนัที� 2 

28 ธ.ค.61 

(ประเทศตรุก)ี กรุงอสิตนับูล -  เมอืงบูรซ์า่ 

06.25 น.  ถงึสนามบินอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล  (Istanbul)  (เวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร(เวลาประเทศตรุกชีา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.)  

07.30 น. หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที�ศุลกากรแลว้ …ใหท้า่นไดป้ฏบิตัภิาระกจิสว่นตวักอ่นพาทา่น

สูภ่ตัตาคารเพื�อรบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  

  

จากนั�น  นําท่านชม เมอืง “เมอืงอสิตนับูล(Istanbul) เป็น

เมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั�งอยู่

บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซ ึ�งทําใหอ้ิสตันบูลเป็น

เมืองสําคญัเพียงเมืองเดยีวในโลก ที�ต ั�งอยู่ใน 2 ทวปี 

คอื ทวปียุโรป (ฝั�ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปี

เอเชยี (ฝั�งอนาโตเลยี)  

นําท่านเขา้ชม สุเหรา่สนํี�าเงิน Blue Mosque 

ที�มาของชื�อสุเหรา่สนํี�าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื �องสนํี�าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ�งทําเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ 

เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นช ั�น ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมื�อถงึเวลาที�

จะตอ้งทาํพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ที�นครเมกกะ  

Highlight!  ที่เราจัดมาเพ่ือทาน 

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีนํ้าเงิน-สุเหราเซนตโซเฟย- ชานัคคาเล- บานพระแมมารี- เมืองโบราณเอฟฟซุส-ปามุคคา

เล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส-คอนยา-พิพิธภัณฑเมฟลานา-คัปปาโดเกีย-ระบําหนาทอง- นครใตดิน-พิพิธภัณฑ

กลางแจง-บูรซามีความสําคัญทางประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตปลายสมัยโรมันในยุคจักรวรรดิไบเซนไทนที่

คริสตศาสนาเฟองฟู- เมืองอังการา เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน- และเปนเมืองใหญอันดับสอง-"ซาฟรานโบลู" 

(Safranbolu) เมืองมรดกโลกเมืองออตโตมันโบราณที่เปนมรดกโลกอันทรงคุณคา สภาพบานเรือนแบบออตโตมันขนาน

แทลองเรือชองแคบบอสฟอรัสบนเสนทางของประเทศสองทวีป ตุรกีเปนประเทศที่สวยงามดวยมรดกโลกและสิ่ง

มหัศจรรยของโลก รวมทั้งรองรอยแหงอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ ชมความงามเมืองเกาโรมัน และศิลปะตะวันออก 



 

 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi 

Palace  สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที� 2 หรอื เมห ์

เมตผูพ้ิชติ ภายหลงัที�ทรงตกีรุงคอนสแตนตโินเปิล 

หรอื อิสตันบูลในปัจจุบันไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช

ประสงคท์ี�จะใหเ้มืองนี�เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร

ออตโตมนั จึงโปรดใหม้ีการสรา้งพระราชวงันี�ขึ �น

เป็นที�ประทับอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึนี�มี

อาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กินเนื�อที�เกือบ 700,000 

ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝั�งทะเล

มารม์ารา่ ซ ึ�งภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตทิี�ใชเ้ก็บมหาสมบตัอินัลํ �าค่า อาทิ

เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เคร ื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร ื�องทรงของ

สลุตา่นในแตล่ะยคุสมยั 

จากนั�น นําท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์

ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึ �นสมยัจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ 

ของจกัรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึได ้เปลี�ยน

โบสถด์งักลา่วมาเป็นมสัยดิ แตไ่ดเ้ปลี�ยนเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากที�เป็น

โบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให ้

นักท่องเที�ยวเขา้ชมความงามและความยิ�งใหญ่ ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองที�สมบูรณบ์่งบอกถงึความศรทัธา

อนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิที�มตีอ่ครสิตศ์าสนาปัจจุบนัเป็นที�ประชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตี

โบสถแ์ห่งนี�เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามคํ �าที�สลกัอย่างวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้นํา

ท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ สรา้งขึ �นในสมยัจกัรพรรด ิเซปตมิิอุส 

เซเวรุส เพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกจิกรรมต่าง ๆ ของชาวเมอืงต่อมาในสมยัของจกัรพรรด ิเซปตมิอิุส เซเวรุส เพื�อใช ้

เป็นที�จ ัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชาวเมืองต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ

คอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการ

ขยายใหก้วา้งขึ �น ตรงกลางเป็นที�ต ั�ง

แสดงประตมิากรรมต่าง ๆ ซ ึ�งส่วนใหญ่

เป็นศิลปะในยุคกรกีโบราณในสมัย

ออตโตมันสถานที�แห่งนี�ใชเ้ป็นที�จ ัด

งานพิธ ีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื �นที�

ลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะหเ์มต ซึ�งเป็นที�ต ั�งของเสาโอเบลิกส ์3 ตน้ คอื เสาที�สรา้งในอยีปิต ์เพื�อถวายแก่

ฟาโรหต์ตุโมซสิที� 3 ถูกนํากลบัมาไวท้ี�อสิตนับูล เสาตน้ที�สอง คอื เสางู และเสาตน้ที�สาม คอื เสาคอนสแตนตนิที� 

7 

13.00 น. รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

14.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูรซ์า (Bursa) (ระยะทาง 154 กม.ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองนี�นับเป็นสถานที�ที�มี

ความสําคญัทางประวตัศิาสตรย์าวนาน ตั�งแต่ปลายสมยัโรมนัในยุคจกัรวรรดไิบเซนไทนท์ี�ครสิตศาสนาเฟื� องฟู 

มาจนถึงอาณาจกัรออตโตมนัหรอืยุคที�ศาสนาอิสลามเฟื� องฟู ที�นี�จึงเป็นดั�งจุดยุทธศาสตรท์ี�ยงัคงหลงเหลือ

รอ่งรอยและกลิ�นอายของการเปลี�ยนผ่านศาสนาและวฒันธรรมที�แตกต่างไวอ้ย่างเต็มเปี� ยม  มีความสําคญัและ

ใหญ่เป็นอนัดบัที� 4 ของประเทศและเมืองนี�ยงัมีช ื�อเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื�อส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 

70 เปอรเ์ซนตเ์พื�อนําไปทอเป็นพรมในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตั�งแต่ปี

ค.ศ.1326-1362 และ จากนั�นไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตั�งที�เอดริเ์น ที�อยูท่างดา้นเหนือของกรงุคอนสแตนดโินเปิล 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั  ALMIRA HOTEL or similar BURSA /ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 



 

 

วนัที� 3 

29 ธ.ค.61 

กรุงอสิตนับูล -  เมอืงบูรซ์า่ -เมอืง คูซาดาซ ึ(Kusadasi) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  

08.00 น. นําท่านชมความงามของมสัยดิเก่าแก่ ของเมืองบูรซ์า่  Ulucami  (Grand Mosque), the Green 

Mosque แ ล ะ  the Green 

Mausoleum ภายในจะพบกบัผลงาน

อนัละเอยีดอ่อน และความประณีตของ

งานกระเบื �องประดบัที�มีสีสนัลวดรายที�

ละเอียด และซบัซอ้นอย่างพิสดาร ทั�ง

ล า ย รู ป ว ง ก ล ม  รู ป ด า ว  ซึ� ง เ ป็ น

สญัลกัษณข์องศาสนาอิสลาม และรูป

เรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงาม

ของตัวเมืองที�ในอดีตกษัตรยิท์ี� เคย

ปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี�เป็นที�ฝังศพ และนอกจากนั�นยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที�สวยงามรม่

ร ื�นไปดว้ยตน้ไมท้ี�เขยีวชอุ่มเป็นจํานวนมาก จนไดช้ ื�อว่าเป็นเมอืงที�มสีเีขยีว Green Bursa สุสานสเีขยีว Green 

Tomb สุเหรา่สเีขยีว หรอื Yesil Mosque สถานที�ศกัดิ �สทิธิ �ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามอกีแห่งหนึ�งของเมอืง

เบอรซ์า ถูกสรา้งขึ �นในช่วงปี  ค.ศ . 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื�อ  Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสุเหรา่มีความโดดเด่นดว้ยการใชก้ระเบื �องหินอ่อนสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่ง 

ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแตง่ดว้ยกระเบื �องโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนี�ภายในสเุหรา่แห่งนี�ยงัมี

ที�บรรจุศพของสุลต่านเมหเ์มดที� 1 และครอบครวั สถานที�แห่งนี�จงึถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมที�ทรงคุณค่าของ

ประเทศตรุก.ี...ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงที�ในอดตีกษตัรยิท์ี�เคยปกครองอาณาจกัรออตโตมนั ไดใ้ช ้

เมอืงนี�เป็นที�ฝังศพ และยงัถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนที�สวยงามรม่ร ื�นดว้ยตน้ไมท้ี�เขยีวชอุม่  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

บ่าย นําท่านสู่ ตลาดผา้ไหมเมืองบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูรซ์าที�ต ั�งอยู่ทางภาค

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีซ ึ�งอยู่ไม่จากทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแห่งนี�คา้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้

ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศรีษะลวดลายพื �นเมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ อนัเนื�องมาจากตุรกเีป็นประเทศที�มผีู ้

นับถอืศาสนาอสิลามมากอกีหนึ�งประเทศ ซึ�งนอกจากผา้คลมุแลว้ก็ยงัมเีสื �อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสสีนัของ

ผา้ไหมที�สดใสนี�เองที�ทําใหต้ลาดแห่งนี�กลายเป็นตลาดที�สวยงามที�สุด จนคร ั�งหนึ�งสมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลิ

ซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืนดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านออกเดนิ ทางสู่ เดนิทางสู่เมอืง คูซาดาซ ึ(Kusadasi)  

(ระยะทาง 471กม.ประมาณ 4-5 ชม.)  เมอืงคูซาดาซ ึแปลวา่ “เกาะนก” ตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องตรุก ีตดิ

กบัชายฝั�งทะเลอเีจยีน เป็นท่าเรอืสําคญั เรอืที�ลอ่งทะเลอเีจยีนจอดที�คูซาดาซเึพื�อใหนั้กทอ่งเที�ยวไปเที�ยวเมอืงเอ

เฟซสุ นอกจากนี� ยงัเป็นเมอืงตากอากาศและเล่นกฬีาทางนํ�าที�นิยมแพรห่ลาย ทั�งยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งขึ �นชื�ออกี

ดว้ย…จากนั�นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

                      พกัLe Bleu Hotel & Resort Kusadasi  5*  (Kusadasi)  หรอืเทยีบเท่า   

วนัที� 4 

30 ธ.ค.61 

เมืองคูซาดาซ ึ- บา้นพระแม่มาร ี- เมืองโบราณเอฟฟิซสุ - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุย

ฝ้าย 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น.  ท่าน เดนิทางสู่  บา้นพระแม่มาร ี(House Of The Virgin Mary) เล่ากนัว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิซสุกบั

นักบุญจอหน์ในปี ค.ศ. 37 และ 48 และสิ �นพระชนมล์งที�นี�  ปัจจุบนัที�นี�ถูกเปลี�ยนเป็นโรงสวด ภายในมรีูปบูชาที�

เล่าลือกนัว่ามีอํานาจในการรกัษาโรคได ้พวกชาวกรกีออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชุมนุมกนัที�โรงสวดในวนัที� 15 

สงิหาคม เพื�อฉลองเทศกาลพระแม่มารเีสด็จสูส่วรรค ์สาํนักวาตกินัถอืวา่ที�นี�เป็นอารามแห่งหนึ�ง 

แวะชม   ศูนยผ์ลติเสื �อหนงัคณุภาพสูง ซ ึ�งตรุกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�มคีณุภาพที�สุด อกีทั�งยงัผลติเสื �อหนังสง่ใหก้บั

แบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้า่นเลอืกซื �อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนั�น   นําท่าน ชมเมอืงเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมอืงโบราณที�มกีารบํารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีี�สดุเมอืงหนึ�ง 

เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซ ึ�ง

อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงขึ �นที�นี�เมื�อประมาณ 

1,000 ปีก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึด

ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด

อรม์หาราชภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึ �นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดั

ของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าที�สองข ้างทางเต็มไปดว้ยซาก

สิ�งก่อสรา้งเมื�อ สมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็น

โรงละครกลางแจง้ที�สามารถจผุูช้มไดก้ว่า 30,000 

คน ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี� เชน่ คอนเสริต์ของฮูลโิอ อิงเกลเซยีส นําท่านชมหอ้งอาบนํ�าแบบโรมนั

โบราณ (Roman Bath) ที�ยงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� ชมบา้นเศรษฐใีน

สมยักอ่นที�ประดบั ตกแตง่ดว้ยกระเบื �องหลากสปีูพื �นอยา่งสวยงาม หอ้งสมุดโบราณที�มวีธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไว ้

ไดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิ�งทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิสตคิที�มคีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

14.00 น.  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทาง 198กม.ประมาณ 2ชม.)  ปามุคคาเล่ ถอืเป็น

ความมหศัจรรยพ์นัลกึของธรรมชาตอิย่างหนึ�ง ซ ึ�งเกดิจากธารนํ�าแรร่อ้นที�ไหลมาจากภูเขาทางทศิเหนือ ผ่าน

มายงับรเิวณนี�เป็นช ั�วนาตาปีนับพนัปี นํ�าแรร่อ้นสายนี�มสี่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รอืแรเ่กลอืชนิดหนึ�งที�

ผมเห็นแลว้ก็อดนึกถงึดนิสอพองในบา้นเราไม่ได ้นํ�าแรท่ี�นี�มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส เมื�อนํ�าแรเ่ย็น

ตวัลงไดต้กผลกึเป็นสขีาวโพลนปกคลุมเขาทั�งลูก เมื�อมองไกลๆหลายคนที�ไม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขา

หมิะ.....เมอืงที�มนํี�าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึ �นมาจากใตด้นิ ผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรกี กอ่นที�จะ

ไหลลงสู่หนา้ผา ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแรร่อ้นนี�ไดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นช ั�นๆ หลาย

ช ั�น และผลจาการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหินสขีาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาวซึ�งมีความ

งดงามมาก 



 

 

16.30 น. นําท่านเดนิทางถงึเมอืงปามุคคาเล่   นําท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle  มหศัจรรย ์ปราสาท

ปุยฝ้าย แห่ง ตุรกเีมอืงแห่งนํ�าพุเกลอืแรร่อ้น ที�ซ ึ�งในอดตีกาลชาวโรมนัเชื�อว่านํ�าพุรอ้นดงักล่าวสามารถ รกัษา

โรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงโบราณ “ฮรีาโพลสี”(Hierapolis) ตามตาํนานกลา่ววา่สรา้งขึ �นในราว 190 ปีกอ่นคริ

สกาล ใกล ้ๆ กบัธารนํ�าแรท่ี�เป็นตน้ธารแห่งปามุคคาเล ่โดยพระเจา้ Eumenes ที� 2 ในชว่งศตวรรษที�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 เมืองฮีราโพลสีเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสุด ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษที� 7 จากการโจมตขีองอาหรบั..อสิระให ้

ทา่นลงแชง่เทา้ หรอื ถา่ยรปูตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย...จากนั�นนําท่านเดนิทางเขา้สู่ที�พกัโรงแรม 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั PAM THERMAL HOTEL 5*  (Pamukkale ) หรอืเทยีบเท่า 

วนัที� 5 

31 ธ.ค.61 

เมอืงปามุคคาเล่ – เมอืงคอนย่า - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - เมอืงคปัปาโดเกยี - ระบําหน้าทอ้ง 

Belly Dance 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

07.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า(Konya) (ระยะทาง เมอืงปามุคคาเล่ – เมอืงคอนยา่ ระยะทาง597 กม.ใชเ้วลา

เดนิทาง 6-7 ชม. เมอืงคอนยา่-เมอืงคปัปาโดเกยี ระยะทาง 235กม.ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. )  

เมอืงคอนย่า ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคุในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 ซึ�งเป็นอาณาจกัรแห่งแรก

ของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืที�ยุคนั�นเรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่นํ�าของประเทศ รวมทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางที�สําคญั

ของภมูภิาคแถบนี�อกีดว้ย ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

13.30 น.  นําท่านเข ้าชม พิพิธภ ัณ ฑ ์เมฟ ลานา (Mevlana 

Museum) หร ือสํานักลมวน เร ิ�มก่อตั�งขึ �นในปี ค.ศ . 

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดนิ รบู ีซ ึ�งเช ื�อกนัวา่ชายคน

นี�เป็นผู ว้ิเศษของศาสนาอิสลามหรอืเรยีกไดว้่าเป็นผู ้

ชกัชวนคนที�นับถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี�ยนมานับถือ

ศาสนาอิสลามโดยมีพื �นฐานอยู่บนความสัมพันธท์ี�ดี

ระหว่างกนั ก่อตั�ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี� ผูว้เิศษ

ในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ�งของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็น

สุ ส าน ข อ ง เม ฟ ล าน า  เจล า เล ด ดิน  รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบ

มุสลมิโดยใชส้มีากมายตระการตาซึ�งหาชมไดย้าก และ

ยงัเป็นสุสานสําหรบัผูต้ิดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาดว้ย จากนั�นเดินทางต่อ ระหว่างทางนํา

ท่านชม “คาราวานสไลน”์ (Caravansarai) ที�พัก

แรมระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 



 

 

จากนั�น ออกเดินทางต่อสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซ ึ�งองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 

ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพที�สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส เมอืง

คปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนที�มภีูมปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา รอ่งลกึ เนินเขา กรวย

หินและเสารูปทรงต่างๆ ที�งดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia  เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุน่แรกๆที�

อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี�) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี ตั�งอยู่ทางตอนกลางของตุรก ีเป็นพื �นที�เกดิจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่าน

จาํนวนมหาศาลกระจายทั�วบรเิวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ั�นใหม่ขึ �นมาจากนั�นกระแส นํ�า ลม ฝน แดด และหมิะ

กดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเร ื�อยๆนับแสนนับลา้นปีจนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที�

เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรงดูประหนึ�งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นใน

พื �นที�เรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื �นที�มหศัจรรยแ์ห่งนี�เป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี     

เย็น รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั DoubleTree By Hilton Avanos Cappadocia 5* (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 

05.00 น. Option ทวัรน์ั�งบอลลูน คา่ขึ �นบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรฐั 
ท่านที�สนใจนั�งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี � (ทวัรน์ั�งบอลลูนนี�ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร)์ เจา้หน้าที�บรษิทับอลลูน รอรบั

ท่าน เพื�อเปิดประสบการณใ์หม่ที�ไม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความงดงามของเมอืงคาปาโดเจยี ที�เป็นลกัษณะของถํ �าที�เกดิ

จากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนั�น ท่านจะไดใ้บ

ประกาศนียบตัรที�รอมอบใหก้บัทุกท่านโดยกปัตนัของท่านพรอ้มดื�มแชมเปญรว่มกนั ซึ�งการนั�งบอลลูนที�ตดิอนัดบัของโลก

ที�ท่านไม่ควรพลาด..กรุณาจองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตรุก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกท่าน 

แต่สําหรบัประกนัภยัที�ทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ �นบอลลูน และเครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั�นการเลือกซื �อ 

Optional Tour ขึ �นอยู่กบัดลุยพนิิจของท่าน…. (สําหรบัท่านที�ไม่ไดซ้ ื �อ ทวัรข์ึ �นบอลลูน อสิระพกัผ่อนที�โรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00  น.  นําท่านเยี�ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ ึ�ง

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต ์

ในช่วงปี ค.ศ. 9 ซ ึ�งเป็นความคิด

ของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขุดถํ �าเป็นจํานวน

มากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิ

อื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

วนัที� 6 

01 ม.ค.62 

เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิไคมคัล ี- โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ - พพิธิภณัฑ ์

กลางแจง้เกอเรเม่ - โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - บา้นพกัของมนุษยถ์ํ �าพื �นเมือง Local Cave 

House 



 

 

กอ่นที�ศาสนาครสิตจ์ะเผยแพรใ่นคปัปาโดเกยี ผูค้นแถบนี�นับถอืเทพเจา้กรกี-โรมนั จนเมื�อประมาณกลางครสิต ์

สตวรรษที� 1 เซนต ์ ปอล เดนิทางมาเผยแผ่ศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยี แต่ดเูหมอืนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุค

นั�นจะไม่ใหก้ารยอมรบั ทาํใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยีตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนั ดว้ยการ

เจาะถํ �าขดุพื �นลงไปเป็นอุโมงค ์เกดิเป็นเมืองใตด้ินขึ �นมา และไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอเรเม่ ทําใหเ้ป็นโบสถถ์ํ �า

จาํนวนมาก กระทั�งในครสิตศ์ตวรรษที� 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาครสิต ์สาํหรบัโบสถถ์ํ �าในเกอเรเม่ ว่า

กนัว่ามีมากถึง 365 หลงัดว้ยกนั (สรา้งตามตามจํานวนวนัใน 1 ปี) แต่ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่านั�น 

นําท่านชมเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเปิ�ล Apple Church จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิชมถํ �าหินรูปทรงแปลกตา บางถํ �าเคยเป็นโบสถแ์ละ

สถานที�ทางศาสนาครสิต ์ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ..จนถงึเวลานัดหมาย พเิศษ!! เขา้

ชม บา้นพกัของมนุษยถ์ํ �าพื �นเมอืง Local Cave House ของชาวพื �นเมือง Cappadocia พรอ้มดื�มชา 

กาแฟ เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรก ีเมื�อมีผูม้าเยี�ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink 

เพื�อแสดงถงึนํ�าใจและมติรภาพระหว่างเพื�อนใหม่ จากนั�นอสิระใหท้า่นไดถ้่ายภาพบา้นพื �นเมอืงที�มผีูค้นอาศยัอยู่

จรงิๆ 

จากนั�น ใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ อสิระกบัการเลอืกซื �อสนิคา้และของที�ระลกึจนถงึเวลานัด  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

13.30 น. นําท่านเมือง ชมเมืองคปัปาโดเกียขึ �นชม

ดนิแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึ�งเกดิจาก

ลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื �นที� เมื�อวนั

เวลาผ่ านไป พายุ  ลม ฝน ได ้เป็นตัวแปรที�

กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขา รอ่งลกึ เนิน

เขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที�งดงาม …นํา

ท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเมืองคปัปาโด

เ กี ย  เ ช่ น  ช ม  Camel Rock/ช ม 

Mushrooms view ชม Hunting Village 

/ช ม  Uchisar นํ า ท่ าน ช ม น ค รใต้ดิน

ไ ค ม ั ค ลี  ( UNDERGROUND CITY OF 

KAYMAKLI) เกดิจากการขดุเจาะพื �นดนิลกึลงไป 

10 กวา่ช ั�น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากขา้ศกึศตัร ู 

นครใตด้ินไคมคัลีมีช ั�นล่างที�ลึกที�สุดลึกถึง 85 

เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี�มีครบเคร ื�องทุกอย่างทั�ง

หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งถนอมอาหาร 

หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน 

พรอ้มทั�งยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี

ชวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพฯลฯ นําทา่น

อสิระชอ้ปปิ�งกลางเมอืงชลิๆๆ หรอืเดนิเลน่ ถา่ยรปูเก็บภาพในเมอืงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า พรอ้ม ชม การแสดงระบําหน้าทอ้ง Belly Dance  ชมโชวเ์มฟลาน่าและระบํา

พื �นเมืองตุรกี ซ ึ�งรวมถึงระบําหน้าทอ้งที�ขึ �นชื�อดว้ย..การเตน้ระบําหนา้ทอ้ง จึงถือเป็นทางเลือกหนึ�งที�

ผูห้ญงิจะดูแลตวัเองได ้เพราะเป็นการเตน้ราํที�เสรมิสรา้งใหร้า่งกาย จติใจ และอารมณค์วามรูส้กึมคีวามยดืหยุ่น 

ผ่อนคลาย หากฝึกอย่างสมํ�าเสมอ จะเกดิความผ่อนคลายและสามารถเคลื�อนไหวแตล่ะส่วนของรา่งกายไดโ้ดย

อสิระ 

 

 

 



 

 

พกั DoubleTree By Hilton Avanos Cappadocia 5* (Cappadocia ) หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที� 7 

02 ม.ค.62 

เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงหลวงองัการา  

07. 00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมือง เมืองหลวงของตุรกีคือ เมืององัการา (Ankara) (เมืองคปัปาโดเกีย-เมืองหลวงองัการา 

ระยะทาง 471กม.ใชเ้วลาเดินทาง 4-5 ชม. ) กรุงองัการาคือเมืองหลวงของตุรกแีละเมืองใหญ่อนัดบัที� 2 ของ

ประเทศรองจากอสิตนับูล เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสอง รองจากนครอสิตนับู

ลกรุงองัการาตั�งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนที�ราบสูงอนาโตเลยีโดยอยู่ห่างจากนคร

อสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 550กโิลเมตร กรุงองัการาเป็นที�ต ั�งของรฐับาลกลาง 

สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่ง ๆ ในตรุก ี 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

....... นําท่านเยี�ยมชม Mausoleum of Ataturk สุสานอตาเตริก์  (Anitkabir  หรอื Memorial Tomb หรอื 

Atatürk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสสุานของ Mustafa Kemal Atatürk ซึ�งเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้

อสิรภาพของตุรกหีลงัสงครามโลกคร ั�งที� 1 ผูก้่อตั�งสาธารณรฐัตุรก ีและประธานาธบิดคีนแรก (เป็นสุสานของ

İsmet İnönü  ประธานาธิบดีคนที�2ของตุรกีดว้ย)อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ �น

ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกีที�พิมพร์ะหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป 

Anitkabir ดว้ย ชมทหารผลดัเปลี�ยนเวรยามหนา้สุสานของท่าน Ataturk ในยามเชา้ ธงชาตติุรกขีนาดใหญ่

โบกสะบดัอยู่ดา้นหน้า Ataturk Mausoleum หรอื Anıtkabir โรงศพท่านผูนํ้า Ataturk บิดาแห่งประเทศ 

Turkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม พพิธิภณัฑอ์ารยธรรมอนาโต

เ ลี ย  ( Museum of Anatolia 

Civilization) เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์

โบราณคดทีี�มีโบราณวตัถุ ในยุคก่อน

ประวตัศิาตรม์ากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 

โดยเฉพาะโบราณวตัถุที�แสดงอารย

ธรรมของคาบสมุทรอนาโตเลียตั�งแต่

ยุคหิ น ให ม่  (Neolithic ห ร ือ  new 

stone age) ยุคสํารดิ อสัสิเรยีน ฮิต

ไตตฟี์เจียน ยูเรเตียนกรกี เฮลเลนิก 

โรมนั ไบแซนไทน ์เซลจุก และออตโต

มนั ภายใน Anatolu Museum จะรวบรวมวตัถโุบราณทั�วคาบสมุทรอณาโตเลยีมาจดัแสดงไวท้ี�นี� โดยวตัถนัุ�น

มีหลายชิ �นมาก ที�นี� เป็นสถานที�ที�ไม่ควรพลาดชมกนัเลยทีเดียว…  มีเวลา Hamamönü ย่านนี�คือย่านเมือง



 

 

เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งขององัการาซึ�งไดร้บัการบูรณะสรา้งบา้นเรอืนสไตลอ์อตโตมนัใหม่ใหม้ีสภาพใกลเ้คยีงกบั

สภาพเดมิเพื�อเป็นแหลง่แฮงคเ์อาทท์ี�เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นคา้ขายสนิคา้พื �นเมอืงและของที�ระลกึมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Hotel Bera  5* (Ankara  ) หรอืเทยีบเท่า 

วนัที� 8 

03 ม.ค.62 

เมอืงหลวงองัการา- เมอืงซาฟรานโบลู  

07. 00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ "ซาฟรานโบลู" (Safranbolu) (เมอืงหลวงองัการา -เมอืงซาฟรานโบล ูระยะทาง 227

กม.ใชเ้วลาเดนิทาง 2-3 ชม. ) "ซาฟรานโบลู" เมืองมรดกโลกเมืองออตโตมนัโบราณที�เป็นมรดกโลกอนั

ทรงคุณค่า สภาพบา้นเรอืนแบบออตโตมนัขนานแทแ้ห่งเมอืง ภายในบรเิวณเขตเมอืงเก่าที�เป็นพื �นที�มรดกโลก

ขององคก์ารยูเนสโกแห่งนี�รายลอ้มดว้ยอาคารบา้นเรอืนแบบออตโตมนัที�ยงัคงรกัษาไวอ้ย่างสมบูรณ ์โดยมีการ

ขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของตรุกไีวก้วา่ 1,000 แห่ง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ "ซาฟรานโบลู" (Safranbolu) เมอืงมรดกโลกเมอืงออตโตมนัโบราณที�เป็นมรดกโลก

อนัทรงคุณค่า สภาพบา้นเรอืนแบบออตโตมนัขนานแทแ้ห่งเมือง ภายในบรเิวณเขตเมืองเก่าที�เป็นพื �นที�มรดก

โลกขององคก์ารยูเนสโกแห่งนี�รายลอ้มดว้ยอาคารบา้นเรอืนแบบออตโตมนัที�ยงัคงรกัษาไวอ้ย่างสมบูรณ ์โดยมี

การขึ �นทะเบียนเป็นมรดกทาง

วัฒ น ธ รรม ข อ งตุ รกี ไว ้ก ว่ า 

1,000 แห่ ง อาทิ  พิพิ ธภัณ ฑ ์

มัสยิด สุสาน นํ�าพุ  บ่อนํ�ารอ้น 

แ ล ะห อ น า ฬิ ก า  น อ ก จ า ก

รากเหงา้ทางวัฒ นธรรมแล ้ว 

เมืองดังกล่าวยังมีช ื�อเสียงจาก

การเป็นศูนยก์ลางการคา้ดอกไม ้

ต ร ะกู ล  Saffron ซึ� งป ลู ก กัน

อย่างแพรห่ลายจนไดช้ ื�อว่าเป็น

แหล่งเพาะพันธุท์ี�มีขนาดใหญ่

และสวยงามที�สุดในโลก"ซาฟ

รานโบลู" (Safranbolu) คอืเมอืงท่องเที�ยวที�มชี ื�อเสยีงของจงัหวดัการาบกึ (Karabük) ในภูมิภาคทะเลดําตุรก ี

เป็นเมอืงที�มคีวามสําคญัทางดา้นประวตัศิาสตรข์องประเทศ ตรุก ีโดยเฉพาะชื�อเสยีงเกี�ยวกบัสถาปัตยกรรมซาฟ

รานโบล ูที�มอีทิธพิลตอ่พฒันาการชมุชนเมอืงทั�วทั�งจกัรวรรดอิอตโตมนั ต่อมาในปี 1994 เมอืงซาฟรานโบล ูได ้

ถกูองคก์ารย ูเนสโกยกใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม 

นําท่านชม  ความงดงามแห่ง เมอืงซาฟรานโบลู (Safranbolu) เมอืงมรดกโลกเมอืงออตโตมนัโบราณ 

นักท่องเที�ยวที�มาเยอืนจะไดช้ ื�นชมในความเก่าแก่ของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมที�มากดว้ยคุณค่าของเมือง

ซาฟรานโบลู เยอืน พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(ทาํเนียบรฐับาลเกา่) หรอื เป็นรูจ้กักนัในชื�อ ปราสาทคสัตาโม

นุ (Kastamonu castle) พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์ถูกสรา้งขึ �นในปี 1904 เป็นอาคารสองช ั�น ตั�งอยู่ในพื �นที� 

800 ตารางเมตร และภายในอาคารมีส่วนของหอ้งใตด้ินดว้ยอีกหนึ�งช ั�น ภายในพิพิธภณัฑม์ี การจดัแสดง

เกี�ยวกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวซาฟรานโบลูไวใ้หช้ ื�นชมเป็นจํานวนมาก..จากนั�นไปเยอืนย่านเมอืง

เก่าของเมอืงซาฟรานโบลู โดยการเดนิเทา้ เพื�อชมความเกา่แกข่องบรรดาอาคารบา้นเรอืน บา้นโบราณ และ

คฤหาสนอ์นัเก่าแก่ของชาวเตริก์เยอืน ตลาดรองเทา้ที�มชีื�อเสยีงอย่าง Yemeniciler Arastası เป็นถนน

ประวตัศิาสตรท์ี�มีช ื�อเสยีงในเร ื�องการทํารองเทา้ ตลาดท่องเที�ยว นักท่องเที�ยวนิยมมาเยอืนอยู่เสมอ นอกจากนี�

แลว้ยงัมอีาคารเกา่แกอ่กีจํานวนมาก อาทเิชน่ สุสาน,นํ�าพุประวตัศิาสตร,์ หอ้งอาบนํ�าตุรก ีซ ึ�งนักท่องเที�ยวก็ไม่

ควรพลาดไปเยอืน ดว้ยเชน่กนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Hotel Hilton Garden Inn 5* (SAFRANBOLU) หรอืเทยีบเท่า 

วนัที� 9 

04 ม.ค.62 

เมอืงซาฟรานโบลู - Abant Lake -กรุงอสิตนับูล 

07. 00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.00 น.  จากนั�น นําท่านออกเดนิทางสู่กรุงอสิตนับูล แวะถ่ายรูป

ที�  Abant Lake เดินท างสู่ เมื อ งอิสตันบู ล เมือ ง“อิส

ตนับูล” เมอืงที�นักท่องเที�ยว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยอืนสกัคร ั�งใน

ชวีิต เมืองที�ท ั�วทั�งโลกต่างโจษจนัในความสวยงาม เมืองที�

ไดร้บัฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดิน 3 อาณาจกัร เมืองที�ถูกยก

ย่องใหเ้ป็นหนึ�งในเมืองที�ตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้กัคร ั�งก่อนตาย 

เมืองเอกแห่งศิลปะไบแซนไทน ์เพชรเม็ดงามแห่งจกัรวรรดิ

ออตโตมนั และทั�งหมดทั�งมวลนี�คอืเศษเสี �ยวหนึ�งของนิยามเมอืง ๆ นี�...อสิตนับูล 

จากนั�น นําท่านชม “อุโมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici)”อศัจรรย ์ความยิ�งใหญ่ของสิ�งกอ่สรา้งของ

ชาวโรมนัในอดตี สรา้งขึ �นในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียนแห่งไบแซนไทน ์ในศตวรรษที� 6 เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสาํหรบั

ใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที�กรุงอสิตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง จุนํ�าไดท้ ั�งหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร 

เสาส่วนใหญ่เป็นแบบไอออนิกและแบบคอรนิเทียน ท่ามกลางแสงสลวั ที�นี�ดูขึมขลงั น่าทึ�งในแนวคิดและการ

กอ่สรา้ง เสาคํ �ายนัเรยีงรายกว่าสามรอ้ยตน้นั�น เสาที�ใคร ๆ ก็ตอ้งไปดู คอื เสารูปดวงตา เขาว่านํ�าตาจากดวงตา

เหล่านั�นเพื�อเหล่าทาสนับรอ้ยที�ตายในการกอ่สรา้ง และเสาอกี 2 ตน้ที�ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก ่เสาที�มฐีานเป็นหวั

ของเมดูซากลบัหวั และเสาหวัเมดูซาตะแคงขวา อุโมงคเ์ก็บนํ�านี�ถูกลมืไปนานหลายศตวรรษ และมาพบโดย

บงัเอญิโดย Peter Gylius ชาวฝร ั�งเศส ในปี 1545 ขณะที�เขาทํางานวจิยัไบแซนไทนโ์บราณในเมอืง แต่กวา่จะ

จดัการและเปิดใหเ้ขา้ชมไดก้็เมื�อปี 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  

........ ตลาดแกรนดบ์าซ่าร ์Grand Bazaar ตลาดเก่าแก่

อายุกว่าหา้รอ้ยปีแห่งอสิตนับูล แกรนดบ์ารซ์ารถ์ูกสรา้ง

ขึ �นตั�งแต่ปีค.ศ.1455 มีอายุประมาณกว่า 500 ปี มีความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และความกวา้งใหญ่ของตลาด 



 

 

ซ ึ�งมรีา้นคา้กว่า 4,000 รา้น มถีนน 65 เสน้ เป็นแหล่งชอ็ปปิ�งที�เงนิสะพดัมากๆ จงึไม่น่าแปลกใจที�ตลาดแห่งนี�จะ

เป็นแหลง่เศรษฐกจิที�สาํคญั และเป็นแลนดม์ารค์จดุศูนยก์ลางแห่งกรงุอสิตนับูลเหตผุลหนึ�งอาจเป็นเพราะประเทศ

ตุรกตีั�งอยู่ระหว่างทวปียุโรปและทวปีเอเชยี ทําใหม้นัีกท่องเที�ยวหลั�งไหลกนัเขา้มาจากทั�งสองฝั�ง บวกกบัความ

หลากหลายของสนิคา้ที�มใีหเ้ลอืกสรรมากมายดว้ยลกัษณะเฉพาะของสนิคา้ และความเป็นตลาดที�ยงัคงเกา๋ โดย

เปิดใหบ้รกิารทกุวนัยกเวน้วนัอาทติย ์ตั�งแตเ่วลา 9 โมงจนถงึหนึ�งทุม่…จนถงึเวลานัดหมาย 

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง 

พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT or similar (ISTANBUL) หรอืเทยีบเท่า 

วนัที� 10 

05 ม.ค.62 

กรุงอิสตนับูล - ล่องเรอืบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาชเช่ - ชอ้ปปิ� งตลาดสไปซ ์–

กรุงเทพฯ  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 

08.30 น. นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิ

อย่างสูงสุดทั�งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดอิอตโตมนั ซึ�งไดแ้ผ่ขยายอํานาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 

พระราชวงัแห่งนี�สรา้งโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซทิ ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสรา้งทั�งสิ �น 12 ปี เพราะความที�

สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั�งไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันั�นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การดํารงชวีิต ตลอดจน

การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั�งสิ �น พระราชวงัแห่งนี�ออกแบบโดยสถาปนิกคูใ่จชาวอาเมเนี�ยน ชื�อ บลั

ยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที�ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบั

ตกแต่งดว้ยสวนไมด้อก รายลอ้มพระราชวงัซ ึ�งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของชอ่งแคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรง แกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตนั ซึ�งแขวนไวอ้ย่างโดด

เดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน  ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along 

the Bosphorus (เร ือส่วนต ัว) ใหท้่านไดช้ม

ทวิทศันท์ ั�งสองขา้งที�สวยงามตระการตา “ชอ่งแคบ

บอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝั� งมี

ความสวยงามมาก ชอ่งแคบนี�ทําหนา้ที�เป็นเสน้แบ่ง

ระหว่างยุโรป และเอเชยี เช ื�อมระหว่าง ทะเลดําThe 

Black Sea เข ้ า กั บ  ท ะ เล ม า ร ม์ า ร่ า  Sea of 

Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�สําคญัยิ�ง ในการป้องกนั

ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั�งเรยีงรายอยู่

ตามชอ่งแคบเหลา่นี� 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

....... นํ าท่าน สู่  ตลาดสไปซ  ์Spice Market หรือ 

ตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื �อของฝากได ้

ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร ื�องประดบั ชาหรอื



 

 

กาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื�องชื�อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรอืจะเป็นถั�วพิทาชโิอ ซึ�งมีใหเ้ลือกซื �อ

มากมาย แนะนําว่าของที�ตลาดสไปซแ์ห่งนี�ราคาไม่แพงเหมอืนกบัตลาดแกรนด ์บารซ์าร ์ท่านสามารถเลอืกซื �อ

ไดโ้ดยอาจจะมตีอ่รองราคาเล็กนอ้ย 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภคัตาคารจนี  

20.00 น. นําท่าเดนิทางสู่สนามบนิ เพื�อเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 

วนัที� 11 

06 ม.ค.62 

กรุงเทพมหานคร 

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที�ยวบนิที� TK 64 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

Scenic Turkey with US  

 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทาํการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทั�งนี� 

ขึ �นอยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที�พกั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ

สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื�อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที�ยว ไดต้ามรายการ  

อตัราคา่บรกิาร : โปรแกรมมิราเคิล ตุรกี 10  วัน เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมช ั�น จงึไม่มรีาคาสําหรบัเด็ก 

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึ�นไป) บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม ่15-20  ทา่น ตามที�ไดต้กลงกบัทางบรษัิทฯ 
เงื่อนไขการจองทัวร  

การชําระเงิน  

งวดที1่: สํารองที่นั่งมัดจําทานละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจองพรอมหนาพาสปอรตของผูเดินทาง 

งวดที2่:     ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 25 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 

หมายเหตุ : อนึ่งกรุณาแฟกซหลักฐานการโอนเงินหรือแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของทานทางโทรศัพทจักเปน

พระคุณยิ่ง..ราคาดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภัยในความไมสะดวก 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลน(น้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน)  

 คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี

 โรงแรม ที่พัก พรอมอาหารเชาบุฟเฟต อาหารตามที่ระบุในรายการตามรายการที่ระบ ุ

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

 คารถโคช แอร ในการนําเที่ยวตามรายการ 

 คาน้ําระหวางมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด /ทาน 

 คาทิปไกดทองถิ่น+คนขับรถ (คิดเปน 10 วัน รวมเทากับ 60 USD)  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางเทานั้น วงเงิน 1,000,000 บาท มีคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง 500,000 บาท (สําหรับ

อายุ 76 ป ปขึ้นไป คุมครอง 50%) แตทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  

2-3 ท่าน 

พกัหอ้งเดี�ยว 

จา่ยเพิ�ม 

1-11 ธ.ค. 2561 
55,900.- 10,500.- 

(ปีใหม่) 27ธ.ค61-6ม.ค62 



 

 

หมายเหตุ: ประกันภัยอุบัติเหตุนี้ไมคุมครองถึงสุขภาพ หากทานตองการ ซื้อประกันคุมครองสุขภาพเพิ่มเติม โปรดติดตอเจาหนาที่ของบริษัท

สอบถามขอมูลเพิ่ม 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท,แฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาทิปหัวหนาทัวร  ขึ้นอยูกับการบริการ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  

 คาน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ตอทาน 

 ทิปหัวหนาทัวรไทยแลวแตความประทับใจในบริการ 

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
การยกเลิก และการเปลีย่นแปลง 

*ตองจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน สําหรับชวงวันหยุดเทศกาล 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 50 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 01-29 วัน หักคาใชจาย 100% (สงกรานต-ปใหม 40 วัน) 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนักทองเที่ยวทราบกอนการเดินทางสําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี

เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําใหนักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 

เงื่อนไขอื่นๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 10 

วัน กอนออกเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การจอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจรจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทาง

ไวใหใหไดมากที่สุดการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรที่

ทานปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนดินทาง  

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนคาทัวรที่ทานไดชําระมาทั้งหมดแลว - อัตราคาบริการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับ
สถานการณตางๆระหวางการเดนิทางถาทานแยกตัวออกจากคณะทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินหรือลดคาบริการใดๆทั้งสิ้น 
หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 

วัน กอนการเดินทาง หรือ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณตางๆในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-16  

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทางกรุณาอานหมายเหตใุหละเอยีดทั้ง 7 ขอ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยทีท่างบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด 
7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วัน
กอนการเดินทาง  
8.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)      
   

ปัจจุบนัสาํหรบัผูถ้อื passport ไทยไม่ตอ้งทําวซีา่สําหรบัเขา้ตุรกแีลว้คะ 


