
 

 

 

 

 

 

Discovery Turkey 10 วนั 7 คนื 

อสิตนับลู สเุหราสนี้าํเงนิ พระราชวงัโดลมาบาเช อโุมงคเกบ็น้าํเยเรบาตนั 

คปัปาโดเกยี นครใตดนิไคมคัล ึเมอืงโบราณเอฟซสุ ปามคุคาเล ทรอย  

 

 

พเิศษ !! ลองเรอืชองแคบบอสฟอรสั & ระบาํหนาทอง Belly Dance  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ  

22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด บาซาร 

Hub 



   

 
 
 

 

01.35 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

10.00 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK119 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล Sabiha Gokeen International Airport ผาน

พิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัวเมือง นําทาน ลองเรอืผานชองแคบ

บอสฟอรัส ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําใหเสนทางนี้มีความนาสนใจมาก ดวยการ

ลองชมวิวไปดวยเรือลําใหญ 2 ชั้น เปดพื้นที่กวางบนดาดฟา

เรือใหนักทองเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบไดสบาย 

บริเวณชองแคบบอสฟอรัสนี้คือจุดแบงอิสตันบูลออกจากเอเชีย

และยุโรป และยังเปนจุดเชื่อมตอระหวางทะเลดํา (The Black 

Sea) และทะเลมารมารา (Sea of Marmara) เปนจุดสิ้นสุดของ

ขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบกัน มีความกวางตางกันไป 

บางจุดกวาง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกวางถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาว

ประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอิ่มวิวอิ่มบรรยากาศของสองฝงชองแคบและพระราชวัง

โดลมาบาเชที่ตั้งอยูริมน้ําในอีกมุมหนึ่งซึ่งสวยสงานาชม นําทานสูยานชอปปงชื่อ

ดัง แกรนด บาซาร (Grand Bazaar) ที่นี่คือแหลงชอปปงที่มีชื่อที่สุดในตุรกี แก

รนดบาซารเปนตลาดเกาแกที่มีอายุมากกวา 1,500 ป สรางตั้งแต พ.ศ. 1996 

นักทองเที่ยวสามารถพบกับสินคาทองถิ่นสวยๆ ไดที่นี่ไดในวันจันทรถึงเสารตั้งแต 

8 โมงครึ่งไปจนถึง 1 ทุม ในตลาดมีรานคามากกวา 4,000 ราน ทั้งเสื้อผาเครื่อง

แตงกาย ผาไหม ผาคลุมไหล ผาขนสัตว เครื่องประดับ เครื่องราง สินคาทุกชนิดมี

ใหเลือกซื้อครบไดในตลาดเดียว 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ Ibis Styles หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม อิสตันบลู – ฮิปโปโดรม – สุเหราสนี้ําเงนิ – สุเหราเซนตโซเฟย – อุโมงคเกบ็น้าํเยเร

บาตัน – พระราชวังทอปกาป – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล  

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



   

 
 
 

 

 นําทานชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรัสที่แตเดิมในยุคโบราณถือเปนจุด

ศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถ

มา แตในปจจุบันลานแขงนี้ไมไดถูกใชงานเหมือนเชนเดิมอีกแลว เหลือเพียง

รองรอยจากอดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน “เสาโอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอ

โดเชียส” (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอยเรียวยาว

ขึ้นไปเปนยอดแหลม เสาโบราณตนที่  2 เรียกกันทั่วไปวา “เสางู” (Bronze 

Serpentine Coluumn) เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไป

มา ไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกที่เกาแกที่สุดที่มีเหลืออยูในอิสตันบูลทุก

วันนี้ เคยถูกประดับอยูที่วิหารเมืองเดลฟ ประเทศกรีซ 

และถูกสรางขึ้นเมื่อ 479 ปกอนคริสตกาลในครั้งที่รบ

ชนะเปอรเซีย เสาที่ 3 มีชื่อวา “เสาคอนสแตนติน” 

(Column of Constantine) สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 

เมื่อครั้งเริ่มสรางนั้นเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงคราม

ครูเสดไดถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซไปจนหมด 

ปจจุบันนักทองเที่ยวที่เขาไปชมจึงมีโอกาสไดเห็นเสา

คอนสแตนตินหลงเหลือเปนเพียงแคเสาปูนเทานั้น เขาชมภายใน สุเหราสีน้ําเงิน 

(Blue Mosque) ปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งสัญลักษณของอิสตันบูล เปนมัสยิดที่ถูก

สรางขึ้นอยางยิ่งใหญ เริ่มสรางในป พ.ศ. 2152 และสรางเสร็จในป พ.ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟาตั้งอยูโดดเดนอันเปนที่มาของชื่อ “Blue Mosque” 

สวนภายในก็จะประดับตกแตงดวยกระเบื้องอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเปน

ลวดลายตางๆ และแนนอนวากระเบื้องทั้งหมดนี้เปนสีฟา และสีฟาทั้งขางนอกขาง

ในของมัสยิดแหงนี้ยังเขากันดีกับบรรยากาศของชายฝงทะเลที่อยูทางเบื้องหลัง 

จากสุเหราสีน้ําเงินพาทานเดินขามสวนสวยขนาดใหญไปยัง สุเหราเซนตโซเฟย 

(Hagia Sophia) ที่ปจจุบันถูกแปรสภาพเปนพิพิธภัณฑขนาดใหญตางจากของเดิม

ที่เคยเปนทั้งวิหารในศาสนาคริสตและสุเหราในศาสนาอิสลาม เริ่มแรกวิหารหลังนี้

สรางขึ้นโดย “จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1” (Justinian I) แหงจักรวรรดิไบแซนไทน

ในชวงป 543 เปนวิหารใหญศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายออโธดอกซมานาน

นับพันป จนมาถูกเปลี่ยนแปลงเปนสุเหราเมื่ออาณาจักรออตโตมันไดเขายึดครอง

ดินแดนอนาโตเลียแหงนี้ในป 1453 ภายในเราจะไดเห็นการสรางและตกแตงที่

ผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไวไมวาจะเปนภาพวาดของพระเยซูและสัญลักษณ

ของศาสนาอิสลามที่ดูเขากันไดดีอยางไมนาเชื่อ นําทานเขาชม มี อุโมงคเก็บน้ํา

เยเรบาทัน (Yerebatan Sarnici) ที่สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนโดยมี



   

 
 
 

 

วัตถุประสงคใหเปนที่เก็บกักน้ําสํารองไวใชในพระราชวัง และสําคัญมากสําหรับ

การสํารองน้ําไวใชในยามที่อาจเกิดศึกสงครามหรือมีศัตรูบุกเขามาลอมเมือง 

เพราะจะมีทอเปนตัวสงผานน้ําจากแหลงธรรมชาติที่อยูหางออกไปประมาณ 20 

กิโลเมตร และอุโมงคสามารถกักน้ําไวไดมากถึง 80,000 ลูกบาศกเมตร สวนตัว

อุโมงคจะมีความกวาง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลังคาอุโมงคถูกรับน้ําหนักดวยเสา

ค้ําตนใหญ 336 ตน จริงๆ แลวหากไมรูมากอนวาที่นี่เปนอุโมงคเก็บน้ําก็จะดูคลาย

วิหารโบราณทั่วไป  

 

  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 เขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Sarayi) พระราชวังเกาแกและเปนสถานที่

ชื่อดังของอิสตันบูลอีกแหงหนึ่งที่นักทองเที่ยวจะตองแวะชม และรับรองวาจะไม

ผิดหวังในความสวยงาม ล้ําคา และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปมีความสําคญั

ทางประวัติศาสตรเพราะเคยใชเปนที่ประทับขององคสุลตานมายาวนานหลายองค 

ถูกสรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลตานเมหเมตที่ 2” แหง

อาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามที่ทานไดรับคือ 

“สุลตานเมหเมตผูพิชิต” ปจจุบันไดถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่จัด

แสดงขาวของเครื่องใชโบราณของราชสํานักตุรกทีี่นาชม

มาก จะแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน คือจะมีพื้นที่ของ

พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และมีพื้นที่ที่เคยใช

เปนฮาเร็มของสุลตาน เมื่อยางกาวเขาสูพระราชวังจาก

ชั้นนอกและชั้นในจะไดเห็นการตกแตงพระราชวังที่วิจิตร

อลังการอยางมาก จุดที่นาสนใจมากคือ ทองพระคลังที่ใชเปนที่เก็บทรัพยสมบัติมี

คาทั้งหลาย โดยเฉพาะ กริชแหงทอปกาป (Topkapi Dagger) ที่งดงามตั้งแตสวน

ของปลอกสวมที่ประดับดวยอัญมณี ไขมุกและทองคํา สวนบนดามกริชนั้นประดับ

ดวยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับ

ทั้งหลาย นักทองเที่ยวจะไดชมเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปนดินเผาและเครื่อง

กระเบื้องอีกมากมาย นําทานเดินทางสู เมืองอีเซยีบัท (Eceabat) โดยรถโคช เมือง



   

 
 
 

 

เล็กๆ ติดทะเล ระหวางทางชมบรรยากาศชายฝงและเทือกเขาสูงของประเทศตุรกีที่

สวยงามในทุกๆ ฤดูกาล กอนจะ นําทานขึ้นเรือขามฝากจากทาเรือเมืองอีเซียบัทสู 

เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลานั่งเรือประมาณ 45 นาที) ซึ่งตั้งอยูริมทะเล

มารมาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเปนศูนยกลางการคาและการ

เดินเรือ เพราะเปนอีกจุดที่เชื่อมตอเอเชียกับยุโรปเขาดวยกัน 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก Tusan Hotel หรือระดับเดียวกัน  

 

วนัทีส่ี ่  เมอืงชานคัคาเล – ทรอย – มาไมเมอืงทรอย – เมืองเปอรกามมั –                                  

อซัเคลปออน – เมอืงคซูาดาซ ึ

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงทรอย (Troy) เมืองเกาแกใน

ตํานานแหงนี้หลังจากที่กลายเปนอดีตมาหลาย

ศตวรรษ ก็ไดถูกคนพบ พ.ศ. 2413 “ไฮนริช ชลี

มานน ” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดี

ชาวเยอรมันไดเปนผูบุกเบิกขุดพบซากเมือง

โบราณขึ้นซึ่งก็คือเมืองทรอยนี่เอง เปนซากเมือง

โบราณที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอิเจียนตอนบน และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

ตุรกี ใกลกันมีชองแคบ “ดารดาแนลล” (Dardanelles) และ “คาบสมุทรกัลลิโปลี” 

(Gallipoli) จากนั้นไฮนริชก็ใชเวลา 20 ปถัดมาในการขุดคนเพิ่มเติมและศึกษา

ความเปนมาของซากเมืองแหงนี้ จนพบวาทรอยนั้นแบงออกเปน 9 ยุค นับตั้งแตเมื่อ 

3,000 ปกอนคริสตกาล ไลมาจนถึง พ.ศ. 943 และทั้งหมดนี้ไดกลายเปนแรง

บันดาลใจใหโฮเมอรสรางสรรคผลงานการเขียนที่โดงดังกองโลกอยางมหากาพยอิ

เลียดและโอดิสซีย ชม มาไมแหงทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึ่งในกลยุทธ

ทางการทหารที่ชาญฉลาด และเปนเหตุใหเมืองทรอยพายแพแกกรีก จึงกลายเปน

เรื่องราวที่โจทยจันทและโดงดังไปทั่วโลก และกลายเปนหนึ่งในสัญลักษณของ

เมืองทรอยตั้งแตนั้นเปนตนมา เดินทางสู เมืองเปอรกามัม (Pergamum) เมืองนี้แม

จะไมเคยถูกขาศึกบุกเขามาทําลายเพราะตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรริมชายฝงทะเล 

แตเพราะกาลเวลาลวงเลยมานับพันปจึงมีเสื่อมสภาพไปบางแตก็ยังนาชมทั้งที่

สภาพบางมุมจะคลายเมืองรางที่เหลือเพียงซากอิฐหินทราย ซึ่งในอดีตนั้นพ้ืนที่แถบ

นี้คือเมืองที่เคยเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุดมาแลวทั้งสิ้น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



   

 
 
 

 

นําทานชม อัซเคลปออน (Asklepion) ที่ในอดีตนั้นเคยเปนศูนยกลางทาง

การแพทยที่ยิ่งใหญ ตัววิหารนั้นไดถูกสรางขึ้นตัง้แตเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล เพ่ือ

ถวายแดเทพอัซเคลปออส เทพแหงการรักษา ปจจุบันเราจะยังไดเห็นรองรอยความ

ยิ่งใหญในอดีตได นอกจากนี้ภายในอัซเคลปออนยังเปนที่ตั้งของ วิหารแดงคิ

ซิลอัฟลู (Kiziln Avlu) หรือ Red Basilica เพื่อถวายแดเทพเซราพิส ที่อลังการอีก

ดวย นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซ ึ(Kusadasi) เมืองทองเที่ยวสวยๆ บรรยากาศ

ดีริมทะเลอีเจี้ยน โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะกลายเปนจุดหมายยอดนิยมอยาง

มาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัทีห่า  เมอืงคซูาดาซ ึ– บานพระแมมาร ี– เมอืงโบราณเอฟซสุ – รานเสือ้หนงั – ปา

มคุคาเล 

 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม บานพระแมมาร ี(House of the Virgin Mary) ที่นี่รมรื่นดวยตนไมที่ทํา

ใหอากาศเย็นสบาย และที่ตองแวะมาที่นี่เพราะชาวคริสตเชื่อกันวา นี่คือสถานที่

สุดทายที่พระแมมารีประทับอยูจนกระทั่งสิ้นพระชนม และสิ่งที่นักทองเที่ยวจะได

เห็นจากบานพระแมมารีแหงนี้ก็คือ วิหารอิฐหนาที่ภายในมีการประดับดวยรูป

เคารพของพระแมมารี เลากันวาครั้งแรกที่มีการคนพบวิหารซึ่งเชื่อวาเปนบานของ

พระแมมารีนี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2317  โดยแมชีชาวเยอรมันนามวา “แอน แคเทอรีน 

เอเมอริช” (Anne Catherine Emmerich) ไดนิมิตเห็นภาพบานหลังนี้ จึงไดเขียน

บรรยายลงสมุดบันทึกไว หลังจากนั้นก็มีผูใหความสนใจและพากันคนหาบานหลัง

ที่วานี้จนไปพบเมื่อ พ.ศ. 2434 และไดจัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับการบูชา

สักการะพระแมมารีและพระเยซู ดานหนาของวิหารจะมีรางน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ภายหลัง

ถูกสรางเปนก็อกน้ํา 3 ชุดที่สะดวกสําหรับนักทองเที่ยว เพราะน้ําจาก 3 ก็อกนี้เชื่อ

กันวาจะใหความศักดิ์สิทธิ์ในดานสุขภาพ ความรัก และความร่ํารวย นักทองเที่ยว

จึงมักมาแตะน้ําจากก็อกนี้แลวประพรมใหตัวเอง ใกลกันมี กําแพงอธิษฐาน 

(Wishing wall) ที่เปดโอกาสใหเขามาอธิษฐานขอพรแลวเขียนลงบนผาชิ้นเล็กๆ 

แลวนํามาผูกไวกับกําแพงนี้ ถือเปนอีกสีสันและความสนุกของนักทองเที่ยวอีกมุม

หนึ่งของเมือง 



   

 
 
 

 

เดินทางสู เมืองโบราณเอฟซสุ (Ephesus) ที่ไดชื่อวาเปน

เมืองโบราณและเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักร

โรมัน เมืองเอฟซุสถือกําเนิดขึ้นตั้งแตยุคกอนคริสตกาล

เสียอีก และก็ดําเนินมาพรอมกับยุครุงเรืองของชนชาติ

กรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร” 

(Augustus Caesar) เปนศูนยกลางทางการคาการเงิน

ของเอเซียตั้งแตหลังจาก พ.ศ. 900 เปนตนมา ปจจุบันนี้

แมจะผานมานานกวา 2,000 ปแลวแตเอฟซุสก็ยังไดรับ

การยอมรับวาเปนเมืองโบราณที่มีการบํารุงรกัษาไดดีทีส่ดุ

เมืองหนึ่งของโลก สิ่งที่มีใหเราไดชมกันจึงเปนความ

ยิ่งใหญของซากเมืองโบราณ โรงละครเกาแกที่จุผูชม

ไดมากถึง 25,000 คน เทียบไดเปน 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยุคนั้น แมจะเริ่มกรอนไปบางแตเทาที่เหลือก็ยังดูแข็งแกรง และใน

โอกาสพิเศษตางๆ ก็อาจมีการจัดแสดงแสงสีเสียงบางในโรงละครแหงนี้ บริเวณ

อื่นๆ ยังมีโรงอาบน้ําโบราณแบบตุรกีแท แทนบูชาเทพเจา มี หองสมุดเซลซุส ที่

สร า งโดยกงสุล  “ทิ เบ เรี ยส  จู เลี ยส  อควิ ลา ” (Julius Aquila) เพื่ ออุทิ ศแด

นายกเทศมนตรีซึ่งเปนพอของทานกงสุล และยังไดบรรจุศพของผูเปนพอไวใต

หองสมุดแหงนี้ แตมาถูกทําลายทั้งตัวอาคารและหนังสือจากขาศึกศัตรู มีการ

ประสบภัยจากแผนดินไหวบาง เสียหายไปมากแตก็ยังยืดหยัดเคียงคูกาลเวลามาได 

ไมหางกันนักมี วิหารแหงจกัรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of Hadrian) ที่สรางขึ้นเพ่ือ

ถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองคคืออีกหนึ่งจักรพรรดิผูยิ่งใหญของโรมัน 

วิหารแหงน้ีเมื่อเทียบกับอายุแลวตองบอกวายังอยูในสภาพที่สมบูรณมาก และยังถกู

ออกแบบอยางสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทั้ง 4 ตนที่อยูทางดานหนาวิหาร 

โครงประตูหนามีจั่วหินโคงแกะสลักลวดลายสวยงามนามอง  นําทานชอปปง ณ 

ศูนยผลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู ประเทศตุรกีถือเปนประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในดานเครือ่ง

หนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑจากหนังคุณภาพสูงออกมาไดอยางดี ใหทานได

อิสระเลือกซื้อสินคนเครื่องหนั่งกันไดตามอัธยาศัย ไมวาจะเปนเสื้อ กระเปา เสื้อ

โคช และอีกมากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

เดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปา

มุคคาเล เคยเปนที่ ตั้ งของนคร “เฮียราโปลิส ” 

(Hierapolis) และที่ตั้งของลานหินปูนขนาดมหึมา 

ชม ปราสาทปุยฝาย สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ



   

 
 
 

 

เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินซึ่งมีสวนประกอบของแคลซียมออกไซดและมีอุณภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซียสไดไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แลวแรธาตุเกิดการ

ตกตะกอนทําปฏิกิริยาจับตัวกันเปนกอนแข็งลดหลั่นเปนชั้นเปนแองเปนลานตางกัน

ไป แตกลับกลายเปนเหมือนประติมากรรมจากฝมือธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจน

ในที่สุดปามุคคาเลก็ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

จากองคการยูเนสโกเมื่อในป พ.ศ. 2531 คําวา “ปามุคคาเล ในภาษาตุรกีนั้น

หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย” เพราะบางสวนบางมุมของกอนแคลเซียมก็มีรูปราง

คลายกอนเมฆหรือกอนหิมะตามแตจะจินตนาการ สวนบางจุดก็จะเปนแองรองรับ

น้ําแรอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสที่ชาวตุรกีนิยมนําไปอาบและดื่มกิน 

เพราะเชื่อวาเปนน้ําแรธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ โรคทางเดินปสสาวะ โรคไตและโรคไขขออักเสบ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Hiera Park หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัทีห่ก เมอืงปามคุคาเล –  เมอืงคอนยา – คาราวานสไลน – เมอืงคปัปาโดเกยี – ชมระบาํ

หนาทอง 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) เมืองที่ยิ่งใหญไมแพเมืองใดเพราะมีตําแหนงเปน

ถึงอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุงเรืองมาก

ในสมัย “สุลตานอาเลดิน เคยโคบาท” ความรุงเรืองนี้ทําใหเกิดการกอสรางอาคาร

และวิหารตางๆ มากมาย และสวนใหญสิ่ งกอสรางเหลานี้ก็โดดเดนดวย

สถาปตยกรรมของเปอรเซียและไบแซนเทียมตามที่ไดรับอิทธิพลเขามาในเวลานั้น 

ชม คาราวานสไลน (Caravanserai) ซึ่งเปนจุดพักแรมของชาวเติรกในสมัยออต

โตมัน หรือเรียกงายๆ วาเปนโรงแรมขางทางของคนเดินทางในยุคนั้น หากมอง

จากมุมสูงจะเห็นเปนเหมือนรั้วกําแพงลอมเปนกรอบสี่เหลี่ยมอยูกลางทุงกวาง ตรง

กลางของกรอบจะเปนพื้นที่โลงหรืออาจจะมีบอน้ําธรรมชาติ และมีสวนที่เปนหลังคา

สามารถบังแดดฝนและลมหนาวได นักเดินทางที่มาพรอมกองคาราวานมาและอูฐ

มักแวะพักแรมในชวงค่ํา จนรุงเชาก็จะออกเดินทางตอ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดย

ยูเนสโก และยังเปนเมืองที่อุดมไปดวยความสวยงามของภูมิประเทศ เพราะตั้งอยู

ระหวางทะเลและภูเขา ดวยรูปลักษณของคัปปาโดเกียที่ดูแปลกไมเหมือนใคร ทํา

ใหมีคําถามเกิดขึ้นเสมอวา เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมีลักษณะเชนนี้ เพราะแมแตผูที่



   

 
 
 

 

คนพบคับปาโดเกียคนแรกอยาง “ฮาลี คานาโซส” ก็

ยังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแหงนี้ พื้นที่

ที่เปนคัปปาโดเกียอยางที่เห็นทุกวันนี้เมื่อกวา 3 ลาน

ปกอนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอยาง

รุนแรง ก็ไดผลักดันลาวาออกมาเปนจํานวนมาก และ

ทับถมทั้งเถาถานหนาบางคละกันไปจนเกิดเปน

แผนดินใหมขึ้น จากนั้นก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัด

เซาะทีละเล็กละนอย ระยะเวลา 3 ลานปธรรมชาติจึง

สรางสรรคความแปลกใหแกโลกแบบคาดไมถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเปนเหมือน

ดินแดนพิศวงที่เต็มไปดวยแทงหินเปนรูปทรงกระบอกบาง รูปกรวยคว่ําบาง บางชิ้น

เปนเหมือนปลองหรือโดมสูงที่คนสามารถเขาไปอยูดานในได และมีอยูมากมาย

เหมือนเปนเมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชื่อหน่ึง

วา ปลองไฟนางฟา (Fairy Chimney) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานชม ระบําหนาทอง กิจกรรมที่ควรไดสัมผัสและอยาพลาดใหตัวเองตอง

เสียดายในภายหลัง เพราะนี่คือกิจกรรมพิเศษที่บงบอกถึงเอกลักษณสําคัญของชาว

ตุรกีมาตั้งแตอดีต และนักทองเที่ยวก็มักรอคอยที่จะไดชม โดยเฉพาะไฮไลทของ

การแสดงก็ตองเปน “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและรูสึก

สนุกคึกคักไปกับผูแสดงดวย นักแสดงเหลานี้ถือวาเปนยอดฝมือ หากโชคดีกวานั้น

คุณจะไมไดเปนแคผูชมแตอาจถูกเชิญใหขึ้นบนเวทีไปรวมสนุกกับนักแสดงเหลานี้

ดวยก็ได ฉะนั้นนอกจากจะสนุกแลวก็ยังจะไดประสบการณดีๆ และความประทับใจ

กลับบานอีกดวย 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ By Cappadocia Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัทีเ่จด็  เมอืงคปัปาโดเกยี – นครใตดนิไคมคัล ึ– พพิธิภณัฑกลางแจงเกอเรเม –                         

โรงงานพรม – โรงงานเซรามคิ – เมอืงองัคารา 

 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

สําหรับทานที่สนใจนั่งบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจาหนาที่บริษัท

บอลลูนรอรับทาน เพื่อนําทานเปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด กับการนั่ง

บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากดานบน พรอมรับประกาศนียบัตรที่

มอบใหกับทุกทาน 



   

 
 
 

 

(ทัวรนั่งบอลลนูนีเ้ปนทวัรพเิศษ ไมไดรวมอยูในคาทวัร คาขึน้บอลลนูประมาณทาน

ละ 250 ดอลลารสหรัฐ) นําทานเขาชม นครใตดินไคมัคลี (Underground City of 

Kaymakli) เมืองที่เกิดจากความพยายามในการลี้

ภัยของชาวเมืองโดยการชวยกันขุดเจาะโพรงใต

ดินลึกถึง หลายเมตร แลวแบงออกเปนหองตางๆ 

ซึ่งก็กวางขวางมากจนดูไมนาเชื่อวาจะเกิดขึ้น

ดวยแรงงานการขุดของมนุษย เพราะบางจุดนั้นมี

ความลึกลงไปในชั้นดินมากที่สุดถึง 85 เมตร และ

ก็ไมไดแคขุดใหลึกลงในดินเพื่อการหลีบภัยขาศึก

เทานั้น แตยังไดแบงเปนหองตางๆ จนครบทุก

ความสะดวกสบาย เชนมีหองโถง หองนอน หองน้ํา หองครัว หองอาหาร โบสถ แต

สภาพอากาศดานลางนั้นยังเย็นสบายดวยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17-18 องศา

เซลเซียส สมกับที่เรียกกันวาเปนเมืองใตดินจริงๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ที่ครั้ง

หนึ่งเคยเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั้นที่นี่จะมี

สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับศาสนาคริสตอยูมากกวาเมืองอื่นๆ อยางเชน “โบสถเซนต

บารบารา” ที่ถือไดวาเปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรส

โกโทนบนผนังและเพดานโบสถ แตเพราะเสลาที่ยาวนานทําใหสีของภาพจืดจางลง

ไปมากแลว และ “โบสถแอปเปล” ที่อยูใกลกัน หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโก

โทนที่สีสันจัดจานมากกวาในโบสถเซนตบารบาราก็ใหมาที่นี่  ซึ่งสวนมากเปนภาพ

ที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และที่ไดชื่อเรียกวาโบสถแอปเปลก็เพราะ

ดานหนาของโบสถมีตนแอปเปลอยูนั่นเอง รวมทั้งที่ “โบสถมังกร” หรือที่ชาว

พื้นเมืองเรียกวา “Yilani Kilise” ก็จะมีความนาสนใจอยูที่ภาพวาดการตอสูของ

นักรบในยุคนั้น ชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค ผลิตภัณฑขึ้นชื่อของ

ประเทศตุรกี ที่มีลวดลายที่สวยและประณีต ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสิ้นคาและของ

ที่ระลึกไดตามอัธยาศัย เดินทางสู เมืองอังคารา (Ankara) เมืองอังคารา เมืองหลวง

ของประเทศตุรกี และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล เปนศูนยกลาง

ของทัง้คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Ickale Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 



   

 
 
 

 

วันที่แปด  เมืองอังคารา – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช   

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

เดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชมภายใน พระราชวังโดลมาบาหเช 

(Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ

ที่ตั้งเดนเปนสงาติดกับชองแคบบอสฟอรัส และ

เปนพระราชวังชื่อดังที่ไดชื่อวาเปนที่สุดแหงความ

ยิ่งใหญอลังการของตุรกี ซึ่งสรางขึ้นตามดําริของ “พระเจาอับดุลเมซิดที่ 1” 

(Abdulmecid I) ที่ตองการสรางพระราชวังแหงใหมที่ทันสมัยกวาพระราชวัง

ทอปกาปซึ่งเปนที่ประทับเดิมและใชเวลาสรางนานถงึ 13 ปโดยแลวเสร็จในป 1856 

ที่แนๆ คือกวาจะสรางเสร็จก็หมดงบประมาณไปมากถึง 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ 

พระราชวังแหงนี้จึงเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหการเงินของประเทศระส่ําระสายเขา

ขั้นวิกฤต แลกมากับการไดเปนพระราชวังที่มีความหรูหราที่สุดดวยจํานวนหองมาก

ถึง 285 หอง และเพราะไดรับอิทธิพลในการออกแบบตกแตงจากทางฝงยุโรป ทํา

ใหพระราชวังโดลมาบาเชสวยงามดวยศิลปะผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบ

บารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก แอบมีศิลปะแบบออตโตมันดั้งเดิมแทรกอยูทัว่ไป 

สิ่งที่อยากบอกคือไมวาจะเปนหองไหนโซนใดภายในพระราชวังโดลมาบาเชก็ลวน

แตสวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจากการตกแตงดวยหินออน ไมคุณภาพดี

ราคาสูงลิบ มีคอลเลกชั่นภาพเขียนล้ําคา ที่สําคัญคือพระราชวังแหงนี้ใชทองคําใน

การตกแตงผนังและเพดานน้ําหนักมากถึง 14 ตัน  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Ibis Style หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เกา  เมืองอิสตันบูล – สไปซมารเก็ต – สนามบิน – ดูไบ 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระชอปปงที่ สไปซมารเกต็ (Spice Market) ซึ่งเปนยานชอปปงที่ใหญเปนอันดับ

สองรองจากตลาดแกรนดบารซาร และก็กอตั้งมานาน

ตั้งแต พ.ศ. 2203 สินคาที่มีจําหนายในตลาดแหงนี้ก็

ตรงตามชื่อนั่นคือกลุมเครื่องเทศที่แทบทุกรานจะมี

กระบะไมวางเรียงกันเปนแถวแลวบรรจุผงเครื่องเทศ

ไวจนเต็ม เครื่องเทศแตละชนิดก็มีสีสันแตกตางกันไป 

สวนใหญจึงมักเปนคนพื้นที่ที่จะมาซื้อนําไปปรุง



   

 
 
 

 

อาหาร และยังมีสินคากลุมธัญพืชทั้งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่วของตุรกีจะเปนที่

ขึ้นชื่อมาก  

ในตลาดเครื่องเทศยังมีผลไมทั้งสดและแหง น้ําผึ้งแท น้ํามันหอมระเหย สมุนไพร 

ชาทองถิ่นชั้นดี และที่นาลองชิมสําหรับนักทองเที่ยวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแทๆ 

ตรงตามตนตํารับก็หาไดไมยากในตลาดแหงนี้ และยังมีราคาถูกอีกดวย 

ได เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู  สนามบินอิสตันบูล  Sabiha Gokeen 

International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK120 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

21.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

22.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่วบินที ่EK 374 

(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ  

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์าพพรอมความประทับใจ 

 

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

อตัราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคา 

สงิหาคม 3-12 ส.ค. 61 

33,900 

กนัยายน 

4-13 , 13-22 ก.ย., 

27 ก.ย. – 6 ต.ค., 

28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61 

ตลุาคม 

 

5-14, 11-20, 16-25,  

18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 8,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตรานี้ไมรวม 

✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน

หองพัก 

✗ คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ 3 ดอลลารสหรัฐ  / คน / วัน 

✗ คนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ดอลลารสหรัฐ / คน / วัน 

✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน  

  

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท  

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

พฤศจกิายน 
2-11, 16-25 พ.ย.,  

23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 

ธนัวาคม 2-11, 6-15 ธ.ค. 61 



   

 
 
 

 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัต ิ

  

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 

หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุก

กรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได

ระบุไวโดยทั้งหมด 

 

  


