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บินตรงด้ วย Turkish Airlines ถึงเช้ าตะลุยเที่ยว
สุ ดคุ้ ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้ าชมด้ านใน ไม่ ผ่านชม
คัปปาโดเกีย แกรนด์ แคนยอนแห่ งอนาโตเลีย
ปามุ คคาเล่ ธารนํา้ สี ขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมื อนระเบียงหิ มะ
เอเฟซุ ส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่ า 2,000 ปี
ทรอย ตามรอยมหากาพย์ อีเลียต ตื่ นตาม้ าไม้ เมื องทรอย
อีสตันบู ล นครแห่ ง 2 ทวีป เมื องที่นักท่ องเที่ยวนิ ยมไปกันมากที่สุด
กําหนดการเดินทาง 20-28 ม.ค.| 27 ม.ค.-4 ก.พ.
Day 1: กรุ ง เทพฯ-อีส ตั น บู ล [TK 65 22.35-05.50]
Day 2: อีส ตัน บู ล -ชานั ค คาเล-ม้ า ไม้ เ มื อ งทรอย-เมื อ งโบราณทรอย-ไอวาลิค (B/L/D)
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Day 3: ไอวาลิค-เพอร์ กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์ -อะโครโปลิส-เมื องโบราณเอเฟซุ ส-บ้ านพระแม่ มารี (B/L/D)
Day 4: คู ซ าดาซึ - โรงงานผลิต เครื่ อ งหนั ง -ปามุ ค คาเล-เฮี ย ราโปลิส -ปราสาทปุ ย ฝ้ า ย (B/L/D)
Day 5: ปราสาทปุ ย ฝ้ า ยใต้ ดิน -คอนยา-คาราวานซาไร-คัป ปาโดเกีย -ระบํา หน้ า ท้ อ ง (B/L/D)
Day 6: พิพิธ ภัณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง เกอเรเม่ -นครใต้ ดิน ไคมั ค ลี - อัง การา (B/L/D)
Day 7: อัง การา-อีส ตั น บู ล -นั่ ง เรื อ ชมช่ อ งแคบบอสฟอรั ส -ตลาดสไปซ์ (B/L/D)
Day 8: จัตุ รั ส สุ ล ต่ า นอาห์ เ มต-โบสถ์ เ ซนต์ โ ซเฟี ย-มั ส ยิด สุ ล ต่ า นอาห์ เ มต-อ่ า งเก็บ นํา้ เยเรบาทัน พระราชวัง โดลมาบาห์ เ ช-กรุ ง เทพฯ [TK 64 20.50-09.45]
Day 9: กรุ ง เทพฯ
วันทีห่ นึ่ง

กรุ งเทพฯ-อีสตันบูล

19.00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 แถว U สายการบินเตอร์ กิช (Turkish Airlines- TK)
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน
22.35 สายการบินเตอร์ กชิ เที่ยวบินที่ TK 65 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุงอีสตันบูล เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง

อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ทรอย-ไอวาลิค

05.50 เดินทางถึงท่ าอากาศยานอตาเติร์ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเปลี่ยนเครื่ องบิน และรับกระเป๋ า
สัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่ ชานัคคาเล (237 KM) โดยรถบัสและนัง่ เรื อเฟอร์รี่ขา้ มช่องแคบดาร์ดะเนลส์จากฝั่งยุโรป
ไปขึ้นที่ฝั่งอนาโตเลีย
08.00 รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้ นเดิ น ทางต่ อ ชานัคคาเล เมืองศูนย์กลางการค้า และชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเป็ นที่ขนถ่ายสิ นค้าจากเอเชี ยสู่
ยุโรป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ชานัคคาเลเป็ นที่ต้ งั ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการรุ กคืบเข้า
ไปยังช่องแคบดาร์ ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม นํา ท่ า นถ่ า ยรู ปกั บ ม้า ไม้เ มื อ งทรอยที่ ใ ช้ ถ่ า ย
ทํา ภาพยนตร์ ฮ อลี วู๊ ด เรื่ องทรอย
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย เดิ นทางไปชมเมืองทรอย ที่มีชื่อเสี ยงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้นเมื่อ 4,000 ปี มาแล้ว ในอดีตผูค้ นส่ วนใหญ่คิดว่าเป็ นนิยายที่
แต่งขึ้นและนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็ นเมืองทรอยใน
อดีตว่ามีอยูจ่ ริ ง ตั้งอยูบ่ นฝั่งทะเลใกล้ๆ ปากช่องแคบดาร์ดะเนลส์ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจึงได้สร้างม้าไม้
จําลองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงไหลในมหากาพย์อีเลียต ที่เล่าว่า กษัตริ ยโ์ ทรจานพระนามว่า เพรี ยมแห่ ง
ทรอย มีลูกชายคนหนึ่ งนามว่า ปารี ส โหรทํานายว่าลูกชายคนนี้ จะสร้างความยุ่งยากให้แ ก่เ มือ งทรอยจนต้อ งเสี ย
บ้านเสี ยเมืองในที่สุด กษัตริ ยเ์ พรี ยมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให้ชาวบ้านในป่ าที่เขาโอลิมปิ คเป็ นผูเ้ ลี้ยงไว้ เมื่อเติบโต
ขึ้นปารี สก็กลายเป็ นชายหนุ่มรู ปงาม อยู่มาวันหนึ่ งเทพธิ ดา 3 องค์ ลูกสาวของเทพซี อุส ชื่ อ เฮร่ า เอเธน่ า และ
อโพรไดท์ ซึ่ ง ต่ า งแย่ง ชิ ง ความเป็ นคนสวยที่ สุ ด เพื่อ จะได้รั บ รางวัล แอปเปิ ลจากเทพธิ ด าเอริ ส นางทั้ง สาม
ลงมาจากวิมานและตรงเข้ามาถามปารี สว่าใครงามที่สุด เพื่อให้ปารี สเลือกตนเองเทพธิ ดาทั้งสามก็เสนอของตอบ
แทนให้ปารี สหากว่าเลือกตนเอง เฮร่ าสัญญาว่า จะทําให้ปารี สเป็ นจักรพรรดิแห่ งยุโรปและเอเชีย เอเธน่าสัญญาว่า
จะทําให้เขาพิชิตประเทศกรี ก ให้ได้ แต่อโพรไดท์สัญญาว่าจะยกผูห้ ญิงที่สวยที่สุด ในโลกให้เ ขา ปารี สเลือกอ

รหัสทัวร์ : THG3-TK-TR-20JAN-4FEB18

คํา่

โพรไดท์ และผูห้ ญิงที่สวยที่สุด ในโลกในขณะนั้น คือ เฮเลน ซึ่ งเป็ นมเหสี ของกษัตริ ย เ์ มเนลอส แห่ งสปาร์ ตา้
ต่อมาปารี สเดินทางไปหาเมเนลอสและได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเฮเลน ในจังหวะที่เมเนลอสออกจากเมืองไป ปารี สแอบพา
เฮเลนหนีกลับทรอย เมเนลอสโกรธยกทัพตามมาหวังขยี้ทรอยให้แหลกแต่รบกัน 10 ปี ก็ยงั ไม่แพ้ชนะ จึงคิดอุบายว่า
จะยกทัพกลับทางเรื อและทิ้งของขวัญให้แก่ทรอยชิ้ นหนึ่ งคือ ม้าไม้ขนาดยักษ์ ชาวทรอยหลงเชื่ อลากเอาม้าไม้
นั้นเข้าเมือง ตกกลางคืนทหารของเมเนลอสก็ลงมาจากม้าไม้แล้วเปิ ดประตูเมืองและฆ่าชาวทรอยเสี ยสิ้ น นัน่ คือ
อวสานของทรอย จากนั้นเดินทางไปเมืองไอวาลิค
รั บประทานอาหารในโรงแรม
เข้าที่พกั Halic Park Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ าม

ไอวาลิค-เพอร์ กามัม-เอเฟซุส

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้น เดิ น ทางไปเพอร์ ก ามัม (65 KM) ศูน ย์ก ลางอารยธรรมเฮโลนิ ส ติก ในแถบเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ทั้ง ด้าน
วัฒนธรรม การค้าขาย และการแพทย์ นั่งเคเบิลคาร์ ข้ ึนไปชมวิหารอะโครโปลิส ซึ่ งเป็ นที่ขนานนามถึงประหนึ่ งดัง่
ดินแดนในสรวงสวรรค์ ด้านในจะเป็ นบริ เวณวิหารเทพเจ้าซุส หรื อเซอุส ปั จจุบนั นี้ เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่น
บูชาถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพอร์ กามัมที่กรุ งเบอร์ ลิน ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ที่เหลือบริ เวณของ
ซุม้ ประตูเอาไว้ให้ และโรงละครเพอร์กามัม โรงละครยุคโบราณที่ชนั ที่สุดในโลก สร้างปี ที่ 3 ก่อนคริ สตกาล จุคนได้ถึง
10,000 คน จากนั้นเดินทางสู่ คูซาดาซึ (182 KM) เมืองท่าในอดีต เป็ นจุดส่ งถ่ายสิ นค้าที่สาํ คัญของพ่อค้าวานิชจากยุโรป
และแอฟริ กาใต้
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านชมเมืองโบราณเอเฟซุส เป็ นเมืองเก่ามีอายุราว 2,000 ปี ถือว่าเป็ นเมืองเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่ งหนึ่ง
ของโลก แม้ปัจจุบนั เมืองเอเฟซุสจะทําการขุดแต่งบูรณะได้แค่เพียง 10 กว่าเปอร์ เซ็นต์ แต่ว่าเมืองนี้ ก็เต็มเปี่ ยมไปด้วย
เสน่ห์แห่ งอารยธรรมกรี ก-โรมันอันสุ ดคลาสสิ ก เดินไปชมโรงละครโอเดียน ตั้งตระหง่านโดดเด่น ในอดีตใช้แสดง ดนตรี
และเป็ นที่ประชุมสภาเมือง... จัตุรัสโดมิเชียน มีแท่นบูชาแบบโรมัน รู ปสลักเฮอร์คิวลีส ประตูเฮราคลีส รู ปสลักไนกี เทพธิดา
แห่ งชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... วิหารฮาเดรียน สร้างขึ้นราว ค.ศ.138 ปั จจุบนั เหลือเพียงส่ วนด้านหน้า
ของอาคารเท่านั้น แต่ดว้ ยองค์ประกอบที่งดงาม โดยเฉพาะรู ปสลักต่างๆ อาทิ รู ปสลักเรื่ องราวการสร้างเมืองเอเฟส
รู ปสลักเมดูซ่า ... ห้ องนํ้าสาธารณะแบบโรมัน เป็ นส้วมโล่งๆ มีแป้นถ่ายเป็ นแผ่นหิ นเจาะรู พอเหมาะเรี ยงเป็ นแถวติดๆ
กัน และมีร่องรอยของห้องอบไอนํ้า ลานนํ้าพุเปิ ดคลอสร้างบรรยากาศและมีการแสดงดนตรี ในห้องนํ้าสาธารณะ ชาว
โรมันในยุคนั้นจึงนิยมใช้หอ้ งนํ้าสาธารณะเป็ นสถานที่พบปะพูดคุยเรื่องการบ้านการเมืองซุบซิบนินทาบันเทิงเริงใจหรื อใช้เป็น
ที่จีบกันของหนุ่มสาว... ห้ องสมุดเซลซุ ส สร้างขึ้นในปี ค.ศ.117 ภายในใช้เป็ นที่เก็บม้วนหนังสื อที่ทาํ จากไม้ปาไปรัสกว่า 12,000
ม้วน ห้องสมุดมีลกั ษณะเป็ นอาคาร 2 ชั้น โดดเด่นด้วยเสากรี กอันเป็ นแบบแผนสวยงามตามสถาปั ตยกรรมแบบ
เช้ า
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คลาสสิ ก ส่ วนฝั่งตรงข้างห้องสมุดเป็ นที่ต้ งั สํ านักนางโลม ซึ่งมีอุโมงค์ลบั ใต้ดินจากห้องสมุดเดินทะลุไปได้... สุ ดท้าย
ไฮไลท์ โรงละครเอเฟซุส มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโรงละครโบราณในตุรกี จุคนได้กว่า 30,000 คน เป็ นโรงละครโค้ง
มีล านแสดงตรงกลางล้อ มรอบด้ว ยที่นั่ง ชมไล่ร ะดับ ขึ้ น ไปจนสู ง ลิบ ปั จ จุบ นั ยัง ใช้ง านได้ดี อ ยู่แ ละยัง มีก าร
จัดการแสดงอยู่บา้ งเป็ นครั้งคราว เพราะมีฮวงจุย้ ดีที่หันหน้าออกสู่ ทะเลเพื่อให้ลมธรรมชาติช่วยพัดเสี ยงย้อนเข้ามา
จากนั้นไต่ข้ ึนสู่ ยอดเขาไนติงเกล ชมบ้ านพระแม่ มารี ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารี อ าศัย อยู่ก ระทัง่
สิ้ นพระชนม์ การค้นพบสถานที่แ ห่ งนี้ ค่อนข้างปาฏิหาริ ยท์ ีเดี ย ว โดยเมื่อช่ วงประมาณปี ค.ศ.1774-1824 แม่ชี
ชาวเยอรมัน ชื่อ แอนน์ แคเทอรี น เอเมอริ ช เกิด นิ มิต เห็น ภาพบ้า นพระแม่มารี จึ งเขียนบรรยายสถานที่ไ ว้ใ น
หนังสื ออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตัวเอง นับจากนั้นหลายปี มีการพยายามค้นหาบ้านแห่ งนี้ โดยอ้างอิงตาม
คําบอกของเอเมอริ ช จนกระทัง่ ค้นพบในปี ค.ศ.1891 ปัจจุบนั ที่นี่กลายเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์เพื่อการสักการะของทั้งชาว
มุสลิมและคริ สเตียน โดยวันที่ 15 สิ งหาคม ทุกปี จะมีพิธีสวดมนต์เพื่อระลึกถึงวันที่พระเยซูนาํ พระแม่มารี ข้ ึนสู่ สวรรค์
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ ที่พกั Royal Palace Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ ี่

คูซาดาซึ-ปามุคคาเล

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นไปชมโรงงานผลิตเครื่ องหนัง ตุรกี เป็ นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบไปยังฝั่ งยุโรปเพื่อผลิตเครื่ องหนัง
ให้กบั แบรนด์ไฮแอนด์ ฟังกรรมวิธีการผลิตเครื่ องหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้ อหนังคุณภาพดี จากนั้นเดินทางมุ่ง
หน้าสู่ ปามุคคาเล (186 KM) เมืองในจังหวัดเดนิ ซลี อยูท่ างภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของตุรกี หนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ของตุรกี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์อนั น่าทึ่งของธรรมชาติที่หาดูไม่ได้ง่ายๆ
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย ผ่านชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามตํานานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 190 ปี ก่อนคริ สตกาล ใกล้ๆ กับธารนํ้าแร่ ร้อน ต้นธารแห่ ง
ปามุคคาเล (ในปั จจุบนั ) ฮีราโพลิสเป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางทางศาสนา ปั จจุบนั นี้แม้จะเหลือเพียงซาก แต่ยงั คงมี
เสน่ ห์ และชมปราสาทปุยฝ้ าย มีจุดเด่นที่หน้าผาสี ขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารนํ้าแข็งขั้นบันได เกิดจากนํ้าแร่ ร้อนที่มี
ส่ วนผสมของแคลเซี ยมออกไซด์ผดุ ขึ้นจากใต้ดิน ตกตะกอนเป็ นหิ นปูนห่ มเนิ นเขาทั้งลูกมานับพันปี จนกลายเป็ น
ชั้นหิ นลดหลัน่ เหมือนระเบียงหิ มะ งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาติในปี ค.ศ. 1988
คํา่
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าที่พกั Ninova Thermal Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

ปามุคคาเล-คอนยา-คัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมปราสาทปุยฝ้ายใต้ ดิน เป็ นที่เที่ยวแห่ งใหม่ที่งดงามและน้อยคนจะรู ้จกั ที่ได้ชื่อว่าปราสาทปุยฝ้าย
ใต้ดินก็เพราะมีลกั ษณะเหมือนกันแต่อยูภ่ ายในถํ้านัน่ เอง จากนั้นเดิ นทางสู่ คอนยา (350 KM) อดี ตเมืองหลวงของ
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อาณาจักรเซลจุก อาณาจักรแห่ งแรกของชาวเติร์กบนแผ่นดินตุรกี ในช่วงปี ค.ศ.1071-1275 และเป็ นศูนย์กลาง
ของนิ ก ายเมฟเลวี ที่ถื อ กํา เนิ ด มาจากการก่อ ตั้ง ของเมฟลานา เยลาเลดิ น กวี ช าวอัฟ กานิ ส ถานที่ ทาํ ให้ช าว
คริ ส ต์จาํ นวนไม่ น ้อ ยหัน มานับ ถือศาสนาอิส ลาม เหล่า สาวกของเมฟลานาจึง เชื่ อ กัน ว่า เขาคือผูว้ ิเ ศษแห่ ง
ศาสนาอิสลาม
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย จากนั้นเดินทางสู่ คปั ปาโดเกีย (236 KM) หนึ่ ง ในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1985 ภาพแปลก
ตาน่าพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่ คือฝี มือของธรรมชาติลว้ นๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อ
ราวๆ 2 ล้านปี ที่ผา่ นมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาเป็ นจํานวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนาขึ้น
ร่ วม 150 เมตร กลายเป็ นชั้นดินใหม่ กว่าจะเป็ นริ้ วคลื่น หิ นเป็ นลอนสวยงาม หิ นเป็ นแท่ง ปล่องไฟ กรวย หิ นรู ป
เห็ด รู ปเจดีย ์ ก็ตอ้ งถูกทั้งกัดกร่ อนจากลม ฝน หิ มะ และสายนํ้ามานับล้านปี ... ระหว่างเดินทางผ่านเมืองอักซาไร ผ่าน
ชมคาราวานซาไร จุดพักโบราณระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน เพื่อติดต่อทําการค้าขายกันระหว่างเมือง ซึ่ ง
เส้นทางนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม
คํา่
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นชมการแสดงระบําหน้ าท้ อง อีกหนึ่งโปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ระบําหน้าท้องเป็ นความบันเทิงเริ ง
ใจที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปี เป็ นการเต้นที่โยกย้ายเรื อนกาย เอว สะโพก และบังคับกล้ามเนื้ อหน้า
ท้องอย่างพลิ้วไหว ด้วยชุดสุ ดหวาบหวิว นักเต้นก็มีความชํานาญและประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็ นศาสตร์ และศิลปะ
อย่างหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียน
เข้าที่พกั Gold Yildirim Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีห่ ก

คัปปาโดเกีย-อังการา

สาหรั บท่ านที่สนใจนั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย กรุ ณาสอบถามรายละเอียด เนื่องจากต้ องทาการสารองที่
นั่งบอลลูนล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2-3 วัน รายการนี้ไม่ รวมในค่ าทัวร์ ค่ าขึ้นบอลลูนประมาณ 200 USD ต่ อท่ าน (กรุณาเช็คราคา
กับหัวหน้ าทัวร์ ก่อนชาระเงิน)
สาหรั บท่ านที่ซื้อรายการบอลลูน เวลาประมาณ 0500 น. เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทบอลลูนจะมารั บที่ล๊อบบี้ของโรงแรม ไปยังจุด
ปล่ อยบอลลูน เพื่อรอเวลาขึ้นบอลลูนชมความงดงามของเมืองที่มีลักษณะเป็ นถ้าที่เกิดจากการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟ
เป็ นพันๆ ปี ใช้ เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง
เช้ า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วงปี ค.ศ.9 โดยเป็ น
ความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแผ่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็ นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกัน
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การรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์ ว่ากันว่ามีโบสถ์ถ้ าํ ซ่ อนอยู่มากถึง 365 แห่ งเลยทีเดียว
เนื่ องจากคนโบราณสร้างโบสถ์ตามจํานวนวันในหนึ่ งปี ปั จจุบนั โบสถ์ท้ งั 365 แห่ งไม่สามารถเข้าชมได้หมด
ทางการเปิ ดให้เข้าชมเพีย งบางส่ ว นเท่า นั้น อาทิ โบสถ์แ อปเปิ ล ที่ มี ภ าพเขีย นเฟรสโกสี สัน ฉู ด ฉาดในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 11 พรรณนาถึ งนักบุญและบาทหลวง บางส่ วนเล่าถึ งคัมภี ร์ไบเบิ ลและชี วิตของพระเยซู โบสถ์งู มี
ภาพเฟรสโกของพระเยซู ที่ ใ นมื อ มี ห นังสื อ ...ชมนครใต้ ดินไคมัคลี หนึ่ งในเมืองใต้ดินสําคัญอันขึ้นชื่อแห่ งคัป
ปาโดเจีย หลักฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ไ ม่ส ามารถระบุไ ด้ช ัด เจนว่า เมื อ งใต้ดิ น เกิ ด ขึ้ น ได้อย่างไร แต่รู้ว่าสร้างมา
หลายพันปี แล้ว และจากข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุในการสร้างว่าเพื่อเหตุผลทางการศึกสงครามเป็ นสําคัญ เมืองใต้ดินที่นี่
ไม่ได้ขุดลึกลงไปแค่ช้ นั สองชั้น แต่ว่าขุดลึกไปหลายชั้น และมีการแยกย่อยเป็ นห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องนอน
ห้องรับแขก ห้องนัง่ เล่น ห้องอาหาร ห้องเก็บอาหารที่มีโพรงมีช่องเอาไว้กกั เก็บอาหาร ห้องไวน์ ห้องครัว จนถึงห้อง
ส้วมเลยทีเดียว และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุ กเฉิ นที่เป็ นทางระบายอากาศไปในตัว ทําให้อากาศข้างในถ่ายเทได้
เป็ นอย่างดี ไม่อบั เหม็น จากนั้นเข้าชมโรงงานทอพรม ดูกรรมวิธีการทําพรมตั้งแต่ข้ ึนตอนแรกจนออกมาเป็ นผืนพรมงดงาม
ที่น่าสนใจยิง่
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงอังการา (286 KM) เมืองหลวงของตุรกีที่ต้ งั อยูบ่ นฝั่งทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรี ยกดินแดนฝั่ง
เอเชียว่าอนาโตเลี ย อังการาเป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับสองรองจากอีสตันบูล
คํา่
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าที่พกั Turist Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีเ่ จ็ด

อังการา-อีสตันบูล

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งอีสตันบูล (450 KM) จุดที่แผ่นดินเอเชียกับยุโรปมาบรรจบกัน แม้ไม่ใช้เมืองหลวงของตุรกี แต่
กลับเป็ นที่ที่นกั ท่องเที่ยวพูดถึงและไถ่ถามมากที่สุด
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย เดินทางต่อเข้าสู่ กรุ งอีสตันบูล... นําท่านนั่ ง เรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส เพลิ ด เพลิ น กั บ ทิ ว ทั ศ น์ สวยงามสอง
ฝั่ ง ฝั่ ง ยุโ รป- ผ่า นพระราชวัง โดลบามาเช โรงแรมชี ร าอาน โรงแรมเคมปิ นสกี้ อ นั เลิ ศ หรู ตรงกัน ข้า มฝั่ ง
เอเชี ย จะเป็ นย่านเรี ย กว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรี ยงรายไปด้วยเรื อนไม้ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติในยุคออต
โตมัน ผ่านไปใต้สะพานบอสฟอรั สฝั่ งยุโรปเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ มีสีสัน ทั้งหอศิ ลป์ บาร์ ร้ านอาหารมี ระดับ
จากนั้นเรื อจะล่องสู่ ย่านชานเมืองที่ สงบและมีเสน่ ห์แบบโบราณ เมื่อเรื อลอดใต้สะพานลอดช่ องแคบแห่ งที่สองสะพานฟาติห์ เสี ยงอึกทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่เสี ยงหวูดเรื อประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และ
เรื อบรรทุกนํ้ามันของรัสเซี ยและโรมาเนี ยที่แล่นเข้าออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ ดะเนลส์ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นภาพอดีตที่
รัสเซียถื อเอาช่ องแคบตุ รกี เ ป็ นกุญแจปิ ดล็อกประตู ห ลังบ้านของตน จากนั้น นําท่ านสู่ ส ไปซ์ ม าร์ เ กต ร้ า นรวง
เต็มไปด้วยสี สัน ตลาดนี้ จะขายเครื่ องเทศเป็ นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆ และราคาดูเหมือนจะย่อมเยาว์ นอกจาก
เครื่ องเทศแล้ว ก็ยงั จะมี เซรามิก จาน ชาม ถ้วยชา แจกัน โถ เครื่ องดนตรี พ้ืนเมือง โคมไฟ เครื่ องดูดบารากู่ ทองคํา
เครื่ องเงิน เครื่ องประดับต่างๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนท์ติดผนัง ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถัว่
แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอย่างเตอร์กิสดีไลท์ ตาปี ศาจ เครื่ องรางสุ ดฮิต ฯลฯ
คํา่
รั บประทานอาหารในภัตตาคาร
เช้ า
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เข้าสู่ ที่พกั Ramada Encore Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีแ่ ปด

อีสตันบูล

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ จัตุรัสสุ ลต่ านอาห์ เมต หรื อฮิ ปโปโดรม สร้ างในสมัย จักรพรรดิ เซปติ มิอุส เซเวรุ ส ฮิ ปโปโด
รมมี บทบาทมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ ธีโอโดรา ชายาของจักรพรรดิจสั ติเนียน ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่ฮิปโปโด
รมในฐานะนางระบําและเป็ นที่ตอ้ งพระทัยของจักรพรรดิในทันที และที่นี่ก็เป็ นฉากในเหตุการณ์การจลาจลเพื่อชัยชนะ
ของกลุ่มศาสนาสี ฟ้าและสี เ ขีย วที่ลุก ลามเป็ นสงครามกลางเมือง จุดเด่ นที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้ คือ โอบี ลิส ก์
ฟาโรห์ธุตโมส เสางู และเสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 แต่แผ่นทองสําริ ดที่หุม้ เสาเหล่านี้อยูถ่ ูกขนไปยังเวนิส หลังการเข้า
ปล้นสะดมของละตินในปี ค.ศ.1203 ม้าทองคํา 4 ตัวเหนือประตูใหญ่วิหารเซนต์มาร์คในเวนิสก็นาํ ไปจากที่นี่ ชมมหาวิหาร
เซนต์ โซเฟี ย หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่สร้างมายาวนานเกือบ 1,500 ปี จักรพรรดิจสั ติเนี ยน แห่ ง
อาณาจักรไบแซนไทน์ท รงพระบัญ ชาให้ส องสถาปนิ ก แห่ ง ยุค ทํา การบูร ณะโบสถ์ห ลัง เก่ า โดยออกแบบและ
ปรับปรุ งให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในโลก งบประมาณไม่อ้ นั เซนต์โซเฟี ยดํารงสถานะเป็ น
โบสถ์คริ สต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลถูกตีแตกโดย
สุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 และยึดเมืองหลวงแห่ งไบแซนไทน์ได้ ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟี ยเพื่อทําการละหมาด พร้อมทั้ง
บัญชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์คริ สต์เป็ นมัดยิดของชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิ ดทับภาพโมเสกอันสวยงามให้
หมด ชมมัสยิดสุ ลต่ านอาห์ เมต ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการต้องการเอาชนะหรื อสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ ก ว่า วิห าร
เซนต์โซเฟี ย สร้างในสมัยของสุ ลต่านอาห์เมตที่ 1 นอกจากความใหญ่โตอลังการแล้วยังประดับกระเบื้องอิซนิ กอัน
เก่าแก่กว่า 21,000 แผ่น บริ เวณภายในและตามระเบียงต่างๆ จนคนทัว่ ไปนิยมเรี ยกมัสยิดแห่งนี้วา่ มัสยิดสี ฟ้า ตามสี ของ
กระเบื้องอิซนิ กอันเลื่องชื่อ และนอกจากนี้ยงั ครองความเป็ นที่สุดที่เป็ นมัสยิดหนึ่งเดียวในตุรกีที่มีหอสวดมนต์มาก
ถึงหกหอด้วยกัน การตกแต่งภายในก็ดูยิ่งใหญ่ดว้ ยหน้าต่างทั้งหมด 260 บาน สลับสล้างด้วยหน้าต่างกระจกสี อนั
วิจิตร และพื้นที่สาํ หรับละหมาดขนาดกว้าง และชมอ่ างเก็บนํ้าเยเรบาทัน อุโมงค์เ ก็บนํ้าที่ ใ หญ่ที่สุด เชื่ อกัน ว่าเริ่ ม
สร้ า งครั้ งแรกสมัย จัก รวรรดิ ไ บแซนไทน์ใ นปี ค.ศ.532 หรื อ ช่ ว งกษัต ริ ย จ์ สั ติ เ นี ย น ซึ่ ง ถ้า สร้ า งในสมัย นั้น
จริ ง ๆ ก็เ ท่า กับ ว่า อายุน่ า จะประมาณ 1,500 ปี โดยสมัย นั้น สร้ า งไว้ใ ช้เ ก็บ นํ้าเผื่อ ไว้ใ ช้ใ นยามสงคราม หรื อ
เอาไว้รั บมื อยามเกิ ด ภัย แล้ง จากนั้น ได้ขยายให้ใ หญ่ข้ ึ น มี เ สาหิ น อ่อนคํ้า ยัน 336 ต้น สู งต้น ละ 9 เมตร เป็ น
เสาแบบไอโอนิ ค คอริ นเที ยน และดอริ ค ในบรรดาเสา 300 กว่าต้นที่ อยู่ภายในอุโมงค์แห่ งนี้ มีเสาพิเศษอยู่ 23 ต้น จุ ดแรกคือเสาหยดนํ้าตา และเสาหิ นที่ มีฐานแกะสลักรู ปศี รษะนางเมดู ซ่า 2 ชิ้ น ชิ้ นหนึ่ งวางกลับหัว อี ก
ชิ้ น วางตะแคง เพราะความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม คือ ใครสบตานางเมดู ซ่ า ก็จ ะกลายเป็ นหิ น ทัน ที ที่ นี่ ย งั เคยเป็ นฉากใน
หนังเจมส์ บอนด์ด้วย
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เช้ า
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ไปชมพระราชวังโดลมาบาห์ เช อัญมณี ประดับนครอีสตันบูล รํ่าลือเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าหากอยากเห็นสถานที่ที่เป็ น
ตัวแทนของตะวันออกเคล้ากับตะวันตกได้ลงตัวที่สุด ต้องไปยืนมองพระราชวังแห่ งนี้ สุ ลต่านอับดุลเมซิ ด ผูโ้ ปรดปราน
สถาปั ตยกรรมและศิลปะแบบยุโรปมีบญั ชาให้สร้างพระราชวังแห่ งนี้ ข้ ึนในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ตกแต่งผสมผสานไป
ทั้งศิลปเรอเนสซองส์ รอกโคโค และบารอค มีห้องหับต่างๆ หลายร้อยห้อง มีหอ้ งที่เป็ นไฮไลท์ อาทิ ท้องพระโรง
ห้องพักของสุ ลต่าน ห้องพักของเคมัล อตาเติร์ก เมื่ อ อยู่ใ นพระราชวัง ไม่ว่า จะเหลี ย วมองไปนาฬิ ก าเรื อ นไหน
ทุกเรื อนเข็มสั้นจะอยู่แถวเลข 9 เข็มยาวชี้เลข 1 นัน่ หมายถึงนาฬิกาทุกเรื อนถูกตั้งไว้ที่ 09.05 น. เวลาที่อตาเติร์กถึง
แก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1938
17.00 เดินทางไปท่ าอากาศยานอตาเติร์ก เตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
20.50 สายการบินเตอร์ กชิ เที่ยวบินที่ TK 64 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
บ่ าย

วันทีเ่ ก้ า

กรุ งเทพฯ

09.45 เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
วันเดินทาง/ค่ าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

20-28 ม.ค. 61
27 ม.ค.-4 ก.พ. 61

30,900.30,900.-

30,900.30,900.-

30,900.30,900.-

4,200.4,200.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินเตอร์กิชแอร์ไลนส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่านํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 80 USD
 ค่ายกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า
**หนังสื อเดินทางไทยไม่ ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้ าประเทศตุรกี สามารถอยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน**
 ใช้หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
การสํ ารองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสําเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสํารองที่นงั่
การชําระเงิน
 มัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท ทันทีที่จองที่นงั่
 ชําระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทําการ
การเปลีย่ นแปลงและการยกเลิก
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 60 วันทําการ ไม่ ริบเงินมัดจํา
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 45 วันทําการ ริบเงินมัดจํา
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทําการ หักค่ าตั๋วเครื่ องบินและค่ าธรรมเนียม
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 20 วันทําการ ไม่ คืนเงินทั้งหมด
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ข้ อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาสําหรับเด็ก
 กรุ๊ ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผเู ้ ดินทางครบ 30 ท่ าน ขึ้นไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนกําหนดการเดิ นทาง หากมีผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะทัวร์ ไม่ครบ
ตามที่กาํ หนดไว้
 อัตราค่าบริ การคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ ย น และราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บนั บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั เดินทาง
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริ ยาย หากมีการยืน่ วีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชัว่ โมง หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
 ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการเดินทางได้
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ าทัวร์ เป็ นสํ าคัญ

