
 

 

 

ทัวร์ตุรก ี9 วัน 6 คืน เท่ียวอิสตันบลู ม้าไม้เมืองทรอย วหิารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 
พักโรงแรมสไตล์ถ า้ ขึน้บอลลูน                            รหสัทวัร ์  WD10092562991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว : ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย-วหิารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น-เมืองโบราณเอฟ
ฟิซุส-ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ-บ้านพระแม่มารี-ปราสาทปุยฝ้าย-พพิิธภณัฑ์เมฟลาน่า-นครใต้ดิน-
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-กรุงอิสตันบูล-ฮิปโป
โดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป 

•  ช้อป : ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต 

•  พัก : โรงแรมสไตล์ถ ้า 2 คืน อิสตันบูล 2 คืน 
 

เร่ิมตน้  

บาท/ 
30,999  



 

 

 

22.00 น.            พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

02.25 น.            เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เทีย่วบินที่ EK371 

05.35 น.            เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

10.00 น.            เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบลู สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี 

(Turkey) โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที ่EK119 

13.45 น.            น าท่านเดินทางถึง : Sabiha Gokcen International Airport 

                                                                   น าท่านสู่ : เมืองชานักกาเล 

เมืองชานักกาเล เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศตุรกีในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเคยเป็นที่ต้ังของเมืองทรอยอันที่ที่มาของสงครามม้าไม้กรุงทรอยที่ถูกสร้างขึน้เป็นภาพยนตร์มาแล้ว ซ่ึง
ปัจจุบันก็ยังมีซากของก าแพงเมืองโบราณปรากฏให้เห็นอยู่ นอกจากนั้นจากประวัติของชานักกาเล ที่นี่เคยมีช่ือเดิมว่า BOGAZI 
หรือ HELLESPONT ต้ังอยู่บนจุดที่แคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์ดาแนลบนฝ่ังของทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจ้ียน และไม่ไกลจาก
กรุงอิสตันบูลมากนัก 

     

 

น าท่านชม : ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 

 

 

DAY 

1 

DAY 

2 



เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าให้กรุงทรอยแตก ถูกบันทึกเอาไว้ในมหา
กาพย์เร่ือง “อีเลียด” ของมหากวีโฮเมอร์ มีการขุดค้นพบซากเมืองท่ีเช่ือกันว่าเป็นเมืองทรอย บริเวณที่ช่ือฮิซาร์ลิกในเมืองคานัค
เกลของตุรกี มีอายุอยู่ในช่วง1,250ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบัน มีการสร้างม้าไม้จ าลองขนาดยักษ์ขึน้บริเวณซากเมืองทรอยด้วย 
การสู้รบในคร้ังนั้นชาวกรีกเผ่าอาเคียนจ านวนหนึ่งถูกส่งมาท าสงครามกับเมืองทรอยได้ปักหลักต้ังถ่ินฐานอยู่ในดินแดนอะนาโต
เลียเสียเลยและมีชาวกรีกเผ่าอ่ืนๆตามมาทีหลัง 

                         น าท่านสู่ : ไอยวาลคิ 

ค ่า                    บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พัก                   น าท่านเข้าสู่ที่พกั AYVALIK MUSHO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                        น าท่านสู่ : เมือง คูซาดาซี 

เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาต้ังแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็น
วิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองท่ีพักส าหรับ
กองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และ คูซาดาสึเพิ่งเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวเม่ือปี ค.ศ. 1980 

                                                          น าท่านชม : วิหารเทพอีาร์เทมิสโบราณ 

 

 

 

 

 

 

DAY 

3 



                                            น าท่านถ่ายรูปกับ : โบสถ์ของนักบุญเซ็นต์ จอห์น 

โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกี
ในปัจจุบัน กล่าวกันว่านักบุญจอห์นใช้ชีวิตหลายปีสุดท้ายที่นี่ หลังการเสียชีวิตของท่าน จึงมีการสร้างโบสถ์ขึน้เหนือสุสานของ
ท่านพอดี ถือเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ในตรุกี 

                     อิสระช้อปป้ิง : Turkish Delight Shop 

                     น าท่านสู่ : โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง 

                     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                                                 น าท่านสู่ : เมืองโบราณเอฟิซุส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองโบราณเอฟิซุส หรือที่เรียกว่า เอเฟส (Efes) เมืองโบราณที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรีก ต้ังอยู่บริเวณชายฝ่ังไอโนเนีย 
เป็นแหล่งโบราณคดีที่สมบรูณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีไฮไลท์อยู่ที่ห้องสมุดเซลซุส Celsus Library และนอกจากห้องสมุดเซล
ซุสแล้ว ที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งอีกมากมาย ทั้งโรงละครกลางแจ้งเอฟิซัส, คอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส, ห้องอาบน้า
แบบโรมันโบราณ, ห้องสมุดโบราณ, บ้านของพระแม่มารี, ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง เป็นต้น 

                  น าท่านชม : ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ 

ซากที่เห็นนี้เป็น ห้องอาบน ้าสมัยโรมันแห่งเมืองเอฟิซุส สมัยโบราณเก่าแก่เม่ือ 2,000 ปีก่อน ที่ยังคงเหลือร่องรอยสถาปัตยกรรม
สวยงามให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องอบไอน ้า โรงอาบน ้าที่พร่ังพร้อมไปด้วยน ้าร้อน น ้าเย็น และน ้าอุ่น ภายใน



ประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ เชิญเดินส ารวจห้องอาบน ้าโบราณ ย้อนร้อยอดีตยุคโรมัน พร้อมรับรู้เร่ืองราวประวัติศาสตร์
ที่น่าทึ่ง 

                 น าท่านชม : โบสถ์พระแม่มารี เอฟฟิซุส 

ต้ังอยู่บนยอดเขาบูลบุล เมืองเอฟฟิซุส เช่ือกันว่าพระเยซูได้ฝากฝังให้นักบุญจอห์นช่วยดูแลพระนางมารี ผู้ซ่ึงเป็นสาวกองค์หนึ่ง
ของพระเยซู ดังนั้นนักบุญจอห์นจึงได้พาพระแม่มารีเดินทางมาจนถึงเอฟิซุสในปีคศ37และ48 พระแม่มาเรียชอบความเงียบ
สงบและได้ใช้ชีวิตที่เอฟิซุสจนส้ินพระชนม์ ปัจจุบันที่นี่ ถูกเปล่ียนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบชูาที่เล่าลือกันว่ามีอ านาจในการ
รักษาโรคได้ พวกชาวกรีกออร์โธด็อกซ์จะมาชุมนุมกันที่โรงสวดในวันที่15สค เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค์ ส านัก
วาติกันถือว่าที่นี่เป็นอารามแห่งหนึ่ง 

                   

 

                น าท่านสู่ : โรงงานทอพรม 

 

 

พรมทอจากไหมมีความละเอียดสวยงาม เม่ือเทียบกับพรมชาติอ่ืนในขนาดผืนเท่ากัน จะหนักและแน่นกว่า พรมเป็นสินค้าที่มี
ช่ือเสียงของอิสตันบูล ซ่ึงมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเส้นใยที่ใช้ทอคือ ฮาล่ือและคิลิม ฮาล่ือเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็น
กัน วัสดุที่ใช้ทอมีทั้งขนสัตว์ฝ้าย ไหม เม่ือผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก ด้านหนึ่งจึงปุยขึน้เป็นลายตามที่ช่างต้องการ 

                น าท่านสู่ : เมืองปามุคคาเล 

เมืองปามุคคาเล เมืองท่ีมีช่ือเสียงน ้าพุเกลือร้อนที่ไหลออกมาจากใต้ดิน ผ่านซากเมืองเก่า ไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของ
น ้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวหลายช้ัน ซ่ึงผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสี
ขาว แก่งหินสีสวยงดงามประดุจหิมะ จนถูกขนานนามว่า ปราสาทปุยฝ้าย หากใครอยากอาบน ้าแร่ก็ไม่ผิดหวัง มีแอ่งน ้าจ าลองไว้
บริการให้ด าว่ายเต็มที่ ในอดีตชาวโรมันเช่ือว่าน ้าพรุ้อนนี้สามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิสล้อมรอบ 

ค ่า                บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พัก               น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                                น าท่านสู่ : ปราสาทปุยฝ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ปามุกคาเล" ในภาษาตุรกีหมายถึง "ปราสาทปุยฝ้าย" ต้ังช่ือตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซ่ึงเกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของ
หินปูนท าปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่งและมีธารน ้าแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึน้มาบนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน ้าหินปูน
ที่ลดหล่ันกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงจากผาสูง 100 เมตร          

                                                            น าท่านสู่ : นครโบราณเฮียราโปลิส 

 

 

 

 

 

 

DAY 

4 



นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) สันนิษฐานกันว่ามีอายุประมาณ 2,200 ปี เน่ืองจากถูกสร้างขึน้ก่อนคริสตกาล ในยุคของ
กษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน โดยสร้างให้อยู่ใกล้กับแอ่งน ้าแร่ร้อนปามุคคาเลย์ แต่หากถอดความค าว่าเฮียราโพ
ลิส หมายถึง เมืองแห่งความศักดิ์สิทธ์ิ เช่นเดียวกับเมืองทุกเมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์ และยุคเส่ือมถอย และได้รับการยกย่องให้เป็น
มรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1970 อีกด้วย 

                        น าท่านสู่ : โรงงานคอตตอน 

                        น าท่านสู่ : เมือง คอนย่า 

มีประวัติที่เก่าแก่มาก ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์กปีคศ.1077-1118 ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาว
เติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก 'อนาโตเลีย' เมืองนี้รุ่งเรืองมากในในสมัยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท มีการสร้างส่ิงก่อสร้าง
มากมายด้วย สถาปัตยกรรมแบบตุรกีที่รับอิทธิพลจากเปอร์เซียและไบแซนไทน์ ปัจจุบัน เมืองคอนยา ได้ตัดถนนโค้งขนานกับ
ก าแพงเมือง และเป็นที่ต้ังของสุสานเมฟลานา บิดาเป็นนักปราชญ์ที่ชาวตุรกีให้ความเคราพนบัถือ ในแต่ละปี มีผู้แสวงบุญมา
เยือนที่นี่กันเป็นจ านวนมาก 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                                               น าท่านสู่ : พิพธิภัณฑ์เมฟลานา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อต้ังขึน้ปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม เกิดที่อัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่า เพื่อ
เขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐาน
อยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เดิมที่นี่เป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง
เสียงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา1,0001คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิ
มากตัวจะลอยขึน้เม่ือหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง 



                         น าท่านสู่ : เมืองคัปปาโดเกีย 

เมืองท่ีอยู่ระหว่างทะเลด ากับภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทาง
ค้าขายและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีนเมือง ซ่ึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลก เชิญช่ืนชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่ และเม่ือ
วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปต่างๆที่
งดงาม 

                                                             น าท่านถ่ายรูปกับ : คาราวานสไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”คาราวานสไลน์” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮา (Sultan Han Caravanserai) ต้ังอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดย
สุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าด้วยหินอ่อนสลักลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืน
จัดเป็น ครัว ห้องน ้า และห้องนอน 

ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก                  น าท่านเข้าสู่ ที่พกัโรงแรมสไตล์ถ ้า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPADOCIA) 

 



 

 

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

               ***ท่านสามารถซ้ือทัวร์เสริม น่ังบอลลูนชมวิว*** 

                               ***ทัวร์เสริม น่ังรถจ๊ีบทัวร์*** 

 

                                                                   

 

                                                                  น าท่านสู่ : นครใต้ดินไคมัคล ึ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ 
นครใต้ดินไคมัคลึนี้ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าช้ัน เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู โดยช้ันล่างที่ลึกที่สุด ลึก
ถึง 85 เมตรทีเดียว ที่นี่ มีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายช้ัน แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้า
หนาวอากาศอบอุ่น 

DAY 

5 



กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                                   น าท่านชม : พิพธิภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Göreme Open Air Museum) สถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังอีกแห่งของเมืองคัปปาโดเกีย เกิดขึน้จาก
การขุดเจาะถ ้าหินหลายลูก ภายในถ ้าจะถูกออกแบบให้ผนังสูง โค้ง ตกแต่งด้วยรูปปั้นจิตกรรมฝาผนัง ทาสีแดง ลักษณะแบบ
โบสถ์เซนต์บาร์บารา มองจากด้านนอกอาจคิดว่าเป็นบ้านของชนเผ่ายคุหิน แต่จริงๆ แล้วคล้ายกับวัดหรือโบสถ์ที่อยู่ในถ ้า
มากกว่า ทีนี่เต็มไปด้วยความงดงามแปลกตา และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงได้รับขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกในปี 1984 

                                                               

                                                                  

 

 น าท่านชม : หุบเขาอุซิซาร์ 

 

 

 

 

 

หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอย
ขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงท่ีสุดของ
บริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัย
อีกด้วย 

                          น าท่านสู่ : โรงงานจิวเวอร์ร่ี 

                          น าท่านสู่ : โรงงานเซรามิค 

โรงงานเซรามิค (Pottery and Ceramics at Avanos Village) เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค ซ่ึงภายในทุกท่านได้ชมช่างเซรามิคก าลัง
ท างานสร้างสรรค์ผลงานและลวดลายต่างๆบนชิ้นงาน ส าหรับเซรามิคนั้นเป็นสินค้าที่นิยมซ้ือเป็นของฝากจากตุรกีอีกอย่างหนึ่ง 
โดยอิสระทุกท่านได้เลือกซ้ือเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 



ค ่า                    บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                        น าท่านชม : ระบ าหน้าท้องตุรก ี

ระบ าหน้าท้องตรุกี เป็นการเต้นร าที่เช่ือกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู้เป็นแหล่งท่ีมาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเก่ียวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอ้ือให้การ
คลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายร าที่เน้นการเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก ช่วยให้นางร ามี
ร่างกายแข็งแรง 

พัก                 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรมสไตล์ถ ้า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (CAPPACIA) 

 

 

 

 

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                         น าท่านสู่ : อังการา 

อังการา หรือ อังคาร่า เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ที่มีการพัฒนาและเติบเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้ังอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้าเองกูรีซู
ในบริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย ทั้งยังเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ ด้วยความเป็นเมืองท่ี
มีความทันสมัยแต่แฝงไว้ด้วยร่องรอยของอารยธรรมโบราณจากประวัติศาสตร์อย่างกลมกลืน อังการาจึงเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในระดบัประเทศ 

                         

 

 น าท่านชม : ทะเลสาบเกลือ 

 

DAY 

6 



ทะเลสาบเกลือ (Lake Tuz) แห่งนี้ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกี ซ่ึงสาเหตุที่มีน ้าทะเลเป็นสีแดงก็เพราะว่า
แท้จริงแล้วมันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam salina’ นั่นเอง ในช่วงหน้าฝนก็จะมีน ้าอยู่ในทะเลสาบมองเห็นเป็นเงาสะท้อน 
แต่เม่ือหน้าร้อนมาถึงน ้าจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาว 

                                                                   น าท่านสู่ : สุสานอตาเติร์ก 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                          น าท่านสู่ : กรุงอิสตันบูล 

อิสตันบูลเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญและมีประชากรหนาแน่นที่สุดในตุรกีแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ ต้ังอยู่บริเวณช่อง
แคบบอสฟอรัสหรือคอนสแตนติโนเปิล อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โลกโบราณ และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ อิส
ตันบูลคือเมืองหนึ่งเดียวในโลกที่ต้ังอยู่ใน 2 ทวีป นั่นคือทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ท าให้อิสตันบูลกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญของตุรกีที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปเยือนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี และยังเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศอีกด้วย 

ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พัก                  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ISTANBUL RAMADA MERTER หรือเทียบเท่า 



 

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชม : สุเหร่าสีน ้าเงิน 

 

 

อยู่เมืองอิสตันบูล สร้างขึน้บนพื้นที่ซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ในสมัย Sultan Ahmed Camii 
ใช้เวลาสร้างนานถึง7ปี ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีน ้าเงิน มีเสามินาเรทเป็นยอดแหลมถึง6ต้น ซ่ึงต้ังประจันความยิ่งใหญ่กับ แซนตา 
โซเฟีย ถูกสร้างขึน้โดยจักรพรรดิจัสติเนียน เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน และถือ
เป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่สุดของชาวคริสต์ ต่อมาถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ในโลกของอิสลาม ภายหลังได้เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดการแย่งชิงกัน 

                                                  น าท่านสู่ : ฮิปโปโดรม หรือ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต 

จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า เพื่อ
ใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึน้ ตรงกลางเป็นที่ต้ังแสดงประติมากรรมต่าง ๆ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็น ที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลาน
ด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซ่ึงเป็นที่ต้ังของเสาโอเบลิกส์ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่
สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 

                                                              น าท่านชม : พระราชวังทอปกาปี 

 

 

 

 

 

DAY 

7 



พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) หรือที่รู้จักกันในช่ือวังสุลต่าน เป็นอีกหนึ่งเเลนด์มาร์คของเมืองอิสตันบูล โดยมีทั้งหมด 
3 ส่วน คือพระราชวังช้ันนอก พระราชวังช้ันใน และ ฮาเร็ม ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จัดงานรับรองของรัฐบาล
ประเทศตุรกี พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ชมวิว
ช้ันเยี่ยม ที่เห็นวิวของเมืองอิสตันบูลได้ชัดแจ๋ว ทั้งอ่าว Golden Horn, ทะเลมาร์มะรา (Marmara Sea) และช่องแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus Strait) 

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                            น าท่านชม : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย 1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ จักรพรรดิ์คอนสแตนตินสร้างโบสถ์ของศาสนาคริสต์เม่ือศต13ใช้เวลาสร้าง17ปี แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกท าลายเผา
เสียวอดวายหลายคร้ัง เพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยพระเจ้าจัส
ตินเนียนได้สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึน้ใหม่ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว ท าให้แตกร้าว และในสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่2 นับถือ
ศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

                            อิสระช้อปป้ิง : สไปซ์มาร์เกต 

สไปซ์มาร์เกตหรือตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ซ่ึงท่ีนี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน
อิสตันบูล สร้างขึน้ต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คามี ซ่ึงสินค้าที่น ามาขายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเท
เป็นหลัก ทั้งยังมีถ่ัวชนิดต่างๆ รังผึง้ น ้ามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผ้าเคร่ืองประดับ ฯลฯ นอกจากนั้นทางด้านใต้ของตลาดยังเช่ือม
ไปสู่ลานหินหน้าสุเหร่าซ่ึงติดกับถนนเลียบทะเลมาร์มะราที่เช่ือมต่อกับทะเลสาบโกลเดนฮอร์น จึงท าให้ที่นี่กลายเป็นจุดชมวิวที่
ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง 

ค ่า                       บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พัก                      น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                            

DAY 
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                                                         น าท่านล่องเรือ : ช่องแคบบอสฟอรัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องแคบเช่ือมทะเลด าเข้ากับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวทั้งส้ินประมาณ32กมและกว้างต้ังแต่500มจนถึง3กม ถือว่าสุดขอบของ
ทวีปยุโรปและทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากมีความสวยงามแล้วยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการป้องกันตุรกีด้วย เพราะมี
ป้อมปืนต้ังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ กระทั่งถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูก
ถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งท่ีเป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีคศ1973 เปิดใช้สะพานบอสฟอรัสท าให้เกิดการ
เดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึน้ 

12.00 น.                น าท่านเดินทางสู่ : Sabiha Gokcen International Airport 

15.30 น.                เหิรฟ้าสู่ สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK120 

21.00 น.                เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

22.30 น.                เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK374 

 

 

 

 

08.00 น.                น าท่านเดินทางถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

DAY 
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เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
       ผู้ใหญ่  

       (พกัคู่) 

       ผู้ใหญ่ 

    (พกัเด่ียว) 

     ผู้ใหญ่  

  (พกั 3 คน) 

       เด็ก  

    (มีเตียง) 

     เด็ก  

(ไม่มีเตียง)  

  5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 30,999 บาท 38,499 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 

  12 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 31,999 บาท 39,499 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 

  19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 31,999 บาท 39,499 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 

  4 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 31,999 บาท 39,499 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 

  17 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 30,999 บาท 38,499 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 

  1 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 30,999 บาท 38,499 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 

  15 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 30,999 บาท 38,499 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 

  3 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 31,999 บาท 39,499 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 

  19 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 31,999 บาท 39,499 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 



เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: 
       ผู้ใหญ่  

       (พกัคู่) 

       ผู้ใหญ่ 

    (พกัเด่ียว) 

     ผู้ใหญ่  

  (พกั 3 คน) 

       เด็ก  

    (มีเตียง) 

     เด็ก  

(ไม่มีเตียง)  

  6 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 31,999 บาท 39,499 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 

  19 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 30,999 บาท 38,499 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 

  4 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 30,999 บาท 38,499 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

 

 

ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airline ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 

• ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

• ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน ้าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน) 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


• ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุใน
ใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 6 เดอืน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทาง
บริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30กิโลกรัมต่อท่าน) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารส่ังพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

• เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการเราโดยประมาณ 62 
USD หรือประมาณ 2,046 บาท ต่อทริป 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD) 

• พนักงานขับรถในท้องถ่ิน ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 USD) 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 27 USD) แต่ทั้งนี้มัคคุเทศก์ไทยขึ้นอยู่กับความประทับใจของลกูค้า 

 


	ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน เที่ยวอิสตันบลู ม้าไม้เมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ ขึ้นบอลลูน                            รหัสทัวร์   WD10092562991
	ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
	22.00 น.            พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
	02.25 น.            เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK371
	05.35 น.            เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
	10.00 น.            เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบลู สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK119
	13.45 น.            นำท่านเดินทางถึง : Sabiha Gokcen International Airport
	นำท่านสู่ : เมืองชานักกาเล
	นำท่านสู่ : ไอยวาลิค
	ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	พัก                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก AYVALIK MUSHO HOTEL หรือเทียบเท่า
	เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่านสู่ : เมือง คูซาดาซี
	นำท่านชม : วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
	นำท่านถ่ายรูปกับ : โบสถ์ของนักบุญเซ็นต์ จอห์น
	อิสระช้อปปิ้ง : Turkish Delight Shop
	นำท่านสู่ : โรงงานผลิตเครื่องหนัง
	บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	นำท่านสู่ : เมืองโบราณเอฟิซุส
	นำท่านชม : ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
	นำท่านชม : โบสถ์พระแม่มารี เอฟฟิซุส
	นำท่านสู่ : โรงงานทอพรม
	พรมทอจากไหมมีความละเอียดสวยงาม เมื่อเทียบกับพรมชาติอื่นในขนาดผืนเท่ากัน จะหนักและแน่นกว่า พรมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเส้นใยที่ใช้ทอคือ ฮาลื่อและคิลิม ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน วัสดุที่ใช้ทอมีทั้งขนสัต...
	นำท่านสู่ : เมืองปามุคคาเล
	เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่านสู่ : ปราสาทปุยฝ้าย
	"ปามุกคาเล" ในภาษาตุรกีหมายถึง "ปราสาทปุยฝ้าย" ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่งและมีธารน้ำแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมาบนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมต...
	นำท่านสู่ : นครโบราณเฮียราโปลิส
	นำท่านสู่ : โรงงานคอตตอน
	นำท่านสู่ : เมือง คอนย่า
	มีประวัติที่เก่าแก่มาก ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์กปีคศ.1077-1118 ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก 'อนาโตเลีย' เมืองนี้รุ่งเรืองมากในในสมัยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท มีการสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายด้วย สถาปัต...
	กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	นำท่านสู่ : พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
	นำท่านสู่ : เมืองคัปปาโดเกีย
	นำท่านถ่ายรูปกับ : คาราวานสไลน์
	ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
	พัก                  นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPADOCIA)
	เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	***ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม นั่งบอลลูนชมวิว***
	***ทัวร์เสริม นั่งรถจี๊บทัวร์***
	นำท่านสู่ : นครใต้ดินไคมัคลึ
	กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	นำท่านชม : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่
	พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Göreme Open Air Museum) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งของเมืองคัปปาโดเกีย เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ำหินหลายลูก ภายในถ้ำจะถูกออกแบบให้ผนังสูง โค้ง ตกแต่งด้วยรูปปั้นจิตกรรมฝาผนัง ทาสีแดง ลักษณะแบบโบสถ์เซนต์บาร์บารา มองจากด้านน...
	นำท่านชม : หุบเขาอุซิซาร์
	นำท่านสู่ : โรงงานจิวเวอร์รี่
	นำท่านสู่ : โรงงานเซรามิค
	ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่านชม : ระบำหน้าท้องตุรกี
	เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่านสู่ : อังการา
	นำท่านชม : ทะเลสาบเกลือ
	นำท่านสู่ : สุสานอตาเติร์ก
	กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	นำท่านสู่ : กรุงอิสตันบูล
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