Turkey Saver 10วัน 7คืน
อิสตันบูล สุเหร่าสีนํ"าเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บนํ"าเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

พิ เศษ!! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส &ระบําหน้ าท้อง Belly Dance
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน" 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้ าทีให้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
วันทีGสอง
ดูไบ – อิ สตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
02.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK371(บริการ
อาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
06.00 น.แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันแรก
22.00 น.

09.55น.
14.00 น.

เย็น
วันทีGสาม
เช้า

ออกเดินทางสู่กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกีโดยสายการบินเอมิเรตส์เทียวบินที EK119 (บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึงสนามบิ นกรุงอิ สตันบูลSabihaGokcen International Airport ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
ก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนํ าท่าน ล่องเรือผ่านช่ องแคบบอสฟอรัสซึงเป็ นอีกหนึงกิจกรรมทีทํา
ให้เส้นทางนี5มคี วามน่ าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลําใหญ่ 2 ชัน5 เปิ ดพืน5 ทีกว้างบนดาดฟ้า
เรือให้นกั ท่องเทียวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัสนี5คอื จุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็ นจุดเชือมต่อ
ระหว่างทะเลดํา (The Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) เป็ น
จุดสิน5 สุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปทีบรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บาง
จุด กว้า ง 500 เมตร ในขณะทีบางจุ ด กว้า งถึง 3 กิโ ลเมตร และมีค วามยาว
ั อ งแคบและ
ประมาณ 32 กิ โ ลเมตร ได้ อิ มวิ ว อิ มบรรยากาศของสองฝ งช่
พระราชวังโดลมาบาเช่ทตัี ง5 อยูร่ มิ นํ5าในอีกมุมหนึงซึงสวยสง่าน่ าชม
รับประทานอาหารคําG ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณ Ramada Merterหรือระดับเดียวกัน
อิ สตันบูล – ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่าสีนํ"าเงิ น – อุโมงค์เก็บนํ"าเยเรบาตัน– พระราชวังทอปกาปึ – เมือง
อีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ฮิ ปโปโดรม (Hippodrome)จัตุรสั ทีแต่เดิมในยุคโบราณถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบ
แซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้างสําหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปจั จุบนั ลานแข่งนี5ไม่ได้ถูกใช้งานเหมือน
เช่ นเดิมอีก แล้ว เหลือ เพียงร่อ งรอยจากอดีต ทีมีแ ค่ ล านและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลิส ก์แ ห่ ง
กษัตริยเ์ ธโอโดเชียส” (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสีเหลียมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึน5 ไปเป็ น
ยอดแหลมเสาโบราณต้นที 2 เรียกกันทัวไปว่า “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็ นเสาบรอนซ์ที
แกะลวดลายเป็ นรูปงู 3 ตัว พันเกียวกันไปมา ได้รบั การยอมรับว่ าเป็ นเสาแบบกรีก ทีเก่ าแก่ ทีสุ ด ทีมี
เหลืออยูใ่ นอิสตันบูลทุกวันนี5 เคยถูกประดับอยูท่ วิี หารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึน5 เมือ 479 ปี
ก่อนคริสต์กาลในครัง5 ทีรบชนะเปอร์เซีย เสาที 3 มีชอว่
ื า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine)
สร้างขึน5 ในปี พ.ศ. 1483 เมือครัง5 เริมสร้างนัน5 เป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอม
หลอกเอาบรอนซ์ไ ปจนหมด ปจั จุบนั นัก ท่ อ งเทียวทีเข้าไปชมจึง มี
โอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน5
เข้าชมภายใน สุเหร่าสีนํ"าเงิ น (Blue Mosque) ปจั จุบนั ถือเป็ นอีก
หนึ งสัญ ลัก ษณ์ ของอิส ตันบูล เป็ นมัส ยิด ทีถู ก สร้างขึ5นอย่างยิงใหญ่
เริมสร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะ
มองเห็นโดมสีฟ้าตัง5 อยู่โดดเด่นอันเป็ นทีมาของชือ “Blue Mosque”
ส่ ว นภายในก็ จ ะประดับ ตกแต่ ง ด้ว ยกระเบื5อ งอิซ นิ ค ตามผนั ง และ
กําแพงโดยรอบเป็ นลวดลายต่างๆ และแน่ นอนว่ากระเบือ5 งทัง5 หมดนี5เป็ นสีฟ้า และสีฟ้าทัง5 ข้างนอกข้างใน
ั
ของมัสยิดแห่งนี5ยงั เข้ากันดีกบั บรรยากาศของชายฝงทะเลที
อยู่ทางเบือ5 งหลังจากสุเหร่าสีน5ํ าเงินพาท่าน
เดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่ ไปถ่ายภาพบริ เวณด้ านหน้ าสุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Hagia Sophia)ที
ปจั จุบนั ถูกแปรสภาพเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ ต่างจากของเดิมทีเคยเป็ นทัง5 วิหารในศาสนาคริสต์และ
สุเหร่าในศาสนาอิสลาม เริมแรกวิหารหลังนี5สร้างขึน5 โดย “จักรพรรดิจสั ติเนียนที 1” (Justinian I) แห่ง

จักรวรรดิไบแซนไทน์ในช่วงปี 543 เป็ นวิหารใหญ่ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์มานาน
นับพันปี จนมาถูกเปลียนแปลงเป็ นสุเหร่าเมืออาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองดินแดนอนาโตเลียแห่ง
นี5ในปี 1453 ภายในเราจะได้เห็นการสร้างและตกแต่งทีผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไว้ไม่ว่าจะเป็ น
ภาพวาดของพระเยซูแ ละสัญ ลักษณ์ ของศาสนาอิส ลามทีดูเ ข้ากันได้ดอี ย่างไม่น่าเชือ นํ าท่ านเข้าชม
อุโมงค์เก็บนํ"าเยเรบาทัน (YerebatanSarnici)ทีสร้างขึน5 ในสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียนโดยมีวตั ถุประสงค์
ให้เป็ นทีเก็บกักนํ5 าสํารองไว้ใช้ในพระราชวัง และสําคัญมากสําหรับ
การสํารองนํ5 าไว้ใช้ในยามทีอาจเกิดศึกสงครามหรือมีศตั รูบุกเข้ามา
ล้อมเมือง เพราะจะมีท่อเป็ นตัวส่งผ่านนํ5 าจากแหล่งธรรมชาติทอยู
ี ่ห่าง
ออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงค์สามารถกักนํ5 าไว้ได้มากถึง
80,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนตัวอุโมงค์จะมีความกว้าง 65 เมตร ยาว
143 เมตร หลังคาอุ โมงค์ถูก รับนํ5 าหนักด้วยเสาคํ5าต้นใหญ่ 336 ต้น
จริงๆ แล้วหากไม่รมู้ าก่อนว่าทีนีเป็ นอุโมงค์เก็บนํ5าก็จะดูคล้ายวิหารโบราณทัวไป
เทีGยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (TopkapiSarayi)พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานทีชือดังของอิสตันบูลอีก
แห่งหนึงทีนักท่องเทียวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผดิ หวังในความสวยงาม ลํ5าค่า และอลังการมาก
พระราชวังทอปกาปึมคี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยใช้เป็ นทีประทับขององค์สุลต่านมายาวนาน
หลายองค์ ถูกสร้างขึน5 ตัง5 แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลต่านเมห์เมตที 2” แห่งอาณาจักรออตโต
มัน หรือสมญานามทีท่านได้รบั คือ “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ” ปจั จุบนั ได้ถูกเปลียนเป็ นพืน5 ทีจัดแสดงข้าว
ของเครืองใช้โ บราณของราชสํ า นัก ตุ ร กีทีน่ าชมมาก จะแบ่ ง พื5นทีออกเป็ น 3 ส่ ว น คือ จะมีพ5ืน ทีของ
พระราชวังชัน5 นอก พระราชวังชัน5 ใน และมีพ5นื ทีทีเคยใช้เป็ นฮาเร็มของ
สุลต่าน เมือย่างก้าวเข้าสู่พระราชวังจากชัน5 นอกและชัน5 ในจะได้เห็นการ
ตกแต่ ง พระราชวัง ทีวิ จ ิต รอลัง การอย่ า งมาก จุ ด ที น่ า สนใจมากคื อ
ท้องพระคลัง ทีใช้เป็ นทีเก็บทรัพย์สมบัติมคี ่ าทัง5 หลาย โดยเฉพาะ กริช
แห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีงดงามตัง5 แต่ส่วนของปลอกสวมที
ประดับด้ว ยอัญ มณี ไข่มุก และทองคํา ส่ ว นบนด้ามกริชนัน5 ประดับด้ว ย
มรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครืองประดับ
ั 5 นเผาและเครืองกระเบือ5 งอีกมากมาย นํ า
ทัง5 หลาย นักท่องเทียวจะได้ชมเครืองโลหะโบราณ เครืองปนดิ
ท่านเดินทางสู่ เมืองอี เซี ยบัท (Eceabat) โดยรถโค้ช เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหว่างทางชมบรรยากาศ
ั
ชายฝงและเทื
อกเขาสูงของประเทศตุรกีทสวยงามในทุ
ี
กๆ ฤดูกาล ก่อนจะ นํ าท่านขึน5 เรือข้ามฝากจาก
ท่าเรือเมืองอีเซียบัทสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลานังเรือประมาณ 45 นาที) ซึงตัง5 อยู่รมิ
ทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็ นอีก
จุดทีเชือมต่อเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน
เย็น
รับประทานอาหารคําG ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณ Idakale Hotelหรือระดับเดียวกัน
วันทีGสีG
เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย– อัซเคลปิ ออน – เมืองคูซาดาซึ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองเก่าแก่ในตํานานแห่ง
นี5 ห ลัง จากทีกลายเป็ น อดีต มาหลายศตวรรษ ก็ไ ด้ถู ก ค้น พบ
พ.ศ. 2413 “ไฮน์ รชิ ชลีมานน์ ” (Heinrich Schliemann) นัก
โบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็ นผู้บุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณ
ขึน5 ซึงก็คอื เมืองทรอยนีเอง เป็ นซากเมืองโบราณทีมีพน5ื ทีติดกับ
ทะเลอิเจียนตอนบน และอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี
ใกล้ก ันมีช่ อ งแคบ “ดาร์ด าแนลล์” (Dardanelles) และ
“คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จากนัน5 ไฮน์รชิ ก็ใช้เวลา 20 ปีถดั มาในการขุดค้นเพิมเติมและศึกษาความ
เป็ นมาของซากเมืองแห่งนี5 จนพบว่าทรอยนัน5 แบ่งออกเป็ น 9 ยุค นับตัง5 แต่เมือ 3,000 ปี ก่อนคริสต์กาล
ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และทัง5 หมดนี5ได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนทีโด่ง
ดังก้องโลกอย่างมหากาพย์อเิ ลียดและโอดิสซีย์ ชม ม้าไม้แห่ งทรอย (Wooden Horse of Troy)หนึงใน
กลยุทธ์ทางการทหารทีชาญฉลาด และเป็ นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็ นเรืองราวทีโจทย์
จันท์และโด่งดังไปทัวโลก และกลายเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตัง5 แต่นนั 5 เป็ นต้นมา
เทีGยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม อัซเคลปิ ออน (Asklepion)ทีในอดีตนัน5 เคยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ทยิี งใหญ่ ตัววิหาร
นัน5 ได้ถูกสร้างขึน5 ตัง5 แต่เมือ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพือถวายแด่เทพอัซเคลปิ ออส เทพแห่งการรักษาเมือง
นี5 ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ทใหญ่
ี ทสุี ดในขณะนัน5 และยังเป็ นโรงเรียนสอนเกียวกับจิตวิทยา
แห่งแรกของโลก ปจั จุบนั เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิงใหญ่ในอดีตได้ จากนัน5 นํ าท่านเดินทางสู่ เมือง
คูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่องเทียวสวยๆ บรรยากาศดีรมิ ทะเลอีเจีย5 น โดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้ นทีจะ
กลายเป็ น จุ ด หมายยอดนิ ย มอย่ า งมากจากนั น5 นํ า ท่ า นซื5อ ของฝากตามอัธ ยาศัย ร้า นขนม Turkish
Delightของฝากขึน5 ชือของประเทศตุรกี
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณ Royal Palaceหรือระดับเดียวกัน
วันทีGห้า
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – ร้านเสื"อหนัง – ปามุคคาเล่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary)ทีนีร่มรืนด้วยต้นไม้ททํี าให้อากาศเย็นสบาย
และทีต้องแวะมาทีนีเพราะชาวคริสต์เชือกันว่า นีคือสถานทีสุดท้ายทีพระแม่มารีประทับอยู่จนกระทัง
สิน5 พระชนม์ และสิงทีนักท่องเทียวจะได้เห็นจากบ้านพระแม่มารีแห่งนี5ก็คอื วิหารอิฐหนาทีภายในมีการ
ประดับด้วยรูปเคารพของพระแม่มารี เล่ากันว่าครัง5 แรกทีมีการค้นพบวิหารซึงเชือว่าเป็ นบ้านของพระแม่
มารีน5ีเกิดขึน5 เมือ พ.ศ. 2317 โดยแม่ชชี าวเยอรมันนามว่า “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine
Emmerich) ได้นิมติ เห็นภาพบ้านหลังนี5 จึงได้เขียนบรรยายลงสมุดบันทึกไว้ หลังจากนัน5 ก็มผี ู้ให้ความ
สนใจและพากันค้นหาบ้านหลังทีว่านี5จนไปพบเมือ พ.ศ. 2434 และได้จดั เป็ นสถานทีศักดิ qสิทธิ qสําหรับการ
บูชาสักการะพระแม่มารีและพระเยซู ด้านหน้ าของวิหารจะมีรางนํ5 าศักดิ qสิทธิ qทีภายหลังถูกสร้างเป็ นก็อก
นํ5 า 3 ชุ ด ทีสะดวกสําหรับนัก ท่อ งเทียว เพราะนํ5 าจาก 3 ก็อ กนี5 เ ชือกันว่าจะให้ค วามศัก ดิ qสิทธิ qในด้าน
สุขภาพ ความรัก และความรํารวย นักท่องเทียวจึงมักมาแตะนํ5 าจากก็อกนี5แล้วประพรมให้ตวั เอง ใกล้กนั
มี กําแพงอธิ ษฐาน (Wishing wall)ทีเปิ ดโอกาสให้เข้ามาอธิษฐานขอพรแล้วเขียนลงบนผ้าชิ5นเล็กๆ
แล้วนํามาผูกไว้กบั กําแพงนี5 ถือเป็ นอีกสีสนั และความสนุ กของนักท่องเทียวอีกมุมหนึงของเมือง

เทีGยง

เย็น

เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิ ซุส (Ephesus)ทีได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองโบราณ
และเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิ ซุสถือกําเนิด
ขึ5นตัง5 แต่ ยุคก่ อนคริส ต์กาลเสียอีก และก็ดําเนินมาพร้อมกับยุครุ่งเรือ ง
ของชนชาติกรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุ สตุ ส ซีซาร์”
(Augustus Caesar) เป็ นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซียตัง5 แต่
หลังจาก พ.ศ. 900 เป็ นต้นมา ปจั จุบนั นี5แม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี
แล้ ว แต่ เ อฟิ ซุ ส ก็ ย ั ง ได้ ร ับ การยอมรั บ ว่ า เป็ นเมื อ งโบราณที มี ก าร
บํารุงรักษาได้ดที สุี ดเมืองหนึงของโลก สิงทีมีให้เราได้ชมกันจึงเป็ นความ
ยิงใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรงละครเก่าแก่ทจุี ผู้ชมได้มากถึง 25,000
คน เทียบได้เป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน5 แม้จะเริมกร่อนไปบ้าง
แต่เท่าทีเหลือก็ยงั ดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจัด
แสดงแสงสีเ สีย งบ้า งในโรงละครแห่ ง นี5 บริเ วณอืนๆ ยัง มีโ รงอาบนํ5 า
โบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้ องสมุดเซลซุสทีสร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา”
(Julius Aquila) เพืออุทศิ แด่นายกเทศมนตรีซงเป็
ึ นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผูเ้ ป็ นพ่อไว้
ใต้ ห้ อ งสมุ ด แห่ ง นี5 แต่ ม าถู ก ทํ า ลายทัง5 ตัว อาคารและหนั ง สือ จากข้ า ศึ ก ศัต รู มีก ารประสบภัย จาก
แผ่ น ดิน ไหวบ้ า ง เสีย หายไปมากแต่ ก็ ย งั ยืด หยัด เคีย งคู่ ก าลเวลามาได้ ไ ม่ ห่ า งกัน นั ก มี วิ ห ารแห่ ง
จักรพรรดิ เฮเดรียน (Temple of Hadrian)ทีสร้างขึน5 เพือถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ซึงพระองค์คอื อีก
หนึงจักรพรรดิผูย้ งใหญ่
ิ
ของโรมัน วิหารแห่งนี5เมือเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์
มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง5 4 ต้นทีอยู่ทางด้านหน้ าวิหาร โครง
ประตู ห น้ า มีจ ัวหิน โค้ ง แกะสลัก ลวดลายสวยงามน่ า มอง นํ า ท่ า นช้ อ ปปิ5 ง ณ ศู น ย์ ผ ลิ ต เสื" อ หนั ง
คุณภาพสูงประเทศตุ รกีถอื เป็ นประเทศหนึงทีขึ5นชือในด้านเครืองหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
หนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื5อสินค้นเครืองหนังกันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะ
เป็ นเสือ5 กระเป๋า เสือ5 โค้ช และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)ในอดีตปามุคคาเล่เคย
เป็ นทีตัง5 ของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และทีตัง5 ของลาน
หิ น ปู น ขนาดมหึ ม า ชม ปราสาทปุ ย ฝ้ าย สิ งมหัศ จรรย์ ท าง
ธรรมชาติเกิดขึ5นจากธารนํ5 าใต้ดนิ ซึงมีส่วนประกอบของแคลซียม
ออกไซด์และมีอุณภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสได้ไหลลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอนทําปฏิกริ ยิ าจับตัว
กันเป็ นก้อนแข็งลดหลันเป็ นชัน5 เป็ นแอ่งเป็ นลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็ นเหมือนประติมากรรมจาก
ฝี มอื ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในทีสุดปามุคคาเลก็ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมือในปี พ.ศ. 2531 คําว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุ รกีนัน5 หมายถึง
“ปราสาทปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มรี ปู ร่างคล้ายก้อนเมฆหรือก้อนหิมะตามแต่
จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็ นแอ่งรองรับนํ5 าแร่อุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสทีชาวตุรกีนิยม
นํ าไปอาบและดืมกิน เพราะเชือว่าเป็ นนํ5 าแร่ธรรมชาติทมีี ส รรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคทางเดินปสั สาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณ Richmond Thermal หรือระดับเดียวกัน
วันทีGหก
เมืองปามุคคาเล่ –เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบําหน้ าท้อง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมืองทียิงใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตําแหน่ งเป็ นถึงอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย “สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท”
ความรุง่ เรืองนี5ทาํ ให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สงก่
ิ อสร้างเหล่านี5กโ็ ดด
เด่นด้วยสถาปตั ยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามทีได้รบั อิทธิพลเข้ามาในเวลานัน5 ชม คาราวาน
สไลน์ (Caravanserai)ซึงเป็ นจุดพักแรมของชาวเติรก์ ในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็ นโรงแรม
ข้างทางของคนเดินทางในยุคนัน5 หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็ นเหมือนรัว5 กําแพงล้อมเป็ นกรอบสีเหลียม
อยูก่ ลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็ นพืน5 ทีโล่งหรืออาจจะมีบ่อนํ5 าธรรมชาติ และมีส่วนทีเป็ นหลังคา
สามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางทีมาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมักแวะพักแรมในช่วงคํา
จนรุง่ เช้าก็จะออกเดินทางต่อ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่โรงงานเครืGองประดับ(Jewelly Factory)เพือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิต
สินค้าพืน5 เมืองทีมีคุณภาพและชือเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือกซือ5 ได้
ตามอัธยาศัยเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เมือง
มรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเป็ นเมืองทีอุ ดมไป
ด้วยความสวยงามของภูมปิ ระเทศ เพราะตัง5 อยู่ระหว่างทะเลและ
ภูเขา ด้วยรูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียทีดูแปลกไม่เหมือนใคร ทําให้
มีคําถามเกิด ขึ5น เสมอว่ า เหตุ ใ ดคัปปาโดเกียจึง มีล ัก ษณะเช่ น นี5
เพราะแม้แต่ผู้ทค้ี นพบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานาโซส”
ก็ยงั สงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งนี5พ5นื ทีทีเป็ นคัปปาโดเกียอย่างทีเห็นทุกวันนี5เมือกว่า 3
ล้านปีก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็ นจํานวนมาก และ
ทับถมทัง5 เถ้าถ่านหนาบางคละกันไปจนเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ขน5ึ จากนัน5 ก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะที
ละเล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปี ธรรมชาติจงึ สร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คัปปาโด
เกียจึงกลายเป็ นเหมือนดินแดนพิศวงทีเต็มไปด้วยแท่งหินเป็ นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวยควําบ้าง บาง
ชิ5นเป็ นเหมือนปล่องหรือโดมสูงทีคนสามารถเข้าไปอยู่ด้านในได้ และมีอยู่มากมายเหมือนเป็ นเมืองใน
เทพนิยาย จนชาวพืน5 เมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชือหนึงว่า ปล่องไฟนางฟ้ า(Fairy Chimney)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ระบําหน้ าท้องกิจกรรมทีควรได้สมั ผัสและอย่าพลาดให้ตวั เองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะ
นีคือกิจกรรมพิเศษทีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์สําคัญของชาวตุรกีมาตัง5 แต่อดีต และนักท่องเทียวก็มกั รอคอย
ทีจะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็ น “ระบําหน้าท้อง” (Belly Dance) ทีชวนตืนตาตืนใจ
และรูส้ กึ สนุ กคึกคักไปกับผูแ้ สดงด้วย นักแสดงเหล่านี5ถอื ว่าเป็ นยอดฝี มอื หากโชคดีกว่านัน5 คุณจะไม่ได้
เป็ นแค่ผู้ชมแต่อาจถูกเชิญให้ขน5ึ บนเวทีไปร่วมสนุ กกับนักแสดงเหล่านี5ด้วยก็ได้ ฉะนัน5 นอกจากจะสนุ ก
แล้วก็ยงั จะได้ประสบการณ์ดๆี และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย
นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณMustafa Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันทีGเจ็ด
เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ ดินไคมัคลึ –พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน
เซรามิ ค – เมืองอังคาร่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สําหรับท่ านทีG สนใจนั งG บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล็อบบี" โดยมีเจ้ าหน้ าทีG บริ ษัทบอลลูนรอรับ
ท่ าน เพืGอนํ าท่ านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ทีGไม่ควรพลาด กับการนังG บอลลูนชมวิ วสวยๆ ของเมือง
คัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อมรับประกาศนี ยบัตรทีGมอบให้กบั ทุกท่าน
(ทัวร์นังG บอลลูนนี" เป็ นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าขึ"นบอลลูนประมาณท่ านละ 250ดอล
ล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้ าทัวร์)นํ าท่านเข้าชม นครใต้ ดินไคมัคลี (Underground City
ofKaymakli)เมือ งทีเกิ ด จากความพยายามในการลี5ภ ัย ของ
ชาวเมืองโดยการช่วยกันขุดเจาะโพรงใต้ดนิ ลึกถึง หลายเมตร
แล้วแบ่งออกเป็ นห้องต่างๆ ซึงก็กว้างขวางมากจนดูไม่น่าเชือ
ว่าจะเกิดขึน5 ด้วยแรงงานการขุดของมนุ ษย์ เพราะบางจุดนัน5 มี
ความลึกลงไปในชัน5 ดินมากทีสุดถึง 85 เมตร และก็ไม่ได้แค่ขุด
ให้ลกึ ลงในดินเพือการหลีบภัยข้าศึกเท่านัน5 แต่ยงั ได้แบ่งเป็ น
ห้องต่างๆ จนครบทุกความสะดวกสบาย เช่นมีหอ้ งโถง ห้องนอน ห้องนํ5 า ห้องครัวห้องอาหาร โบสถ์ แต่
สภาพอากาศด้านล่างนัน5 ยังเย็นสบายด้วยอุณหภูมเิ ฉลียประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกับทีเรียกกัน
ว่าเป็ นเมืองใต้ดนิ จริงๆ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum)ทีครัง5 หนึงเคยเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ ส ต์ ใ นช่ ว ง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั 5น ที นี จะมี
สิงก่ อ สร้า งทีเกียวข้อ งกับ ศาสนาคริส ต์อ ยู่ม ากกว่ า เมือ งอืนๆ
อย่างเช่น “โบสถ์เซนต์บาร์บารา” ทีถือได้ว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ที
สร้างขึน5 ในยุคแรกๆ ทีมีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและ
เพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาทียาวนานทําให้สขี องภาพจืดจางลง
ไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิ ล” ทีอยู่ใกล้กนั หากอยากเห็น
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนทีสีสนั จัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาทีนี ซึงส่วนมากเป็ นภาพ
ทีแสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และทีได้ชอเรี
ื ยกว่าโบสถ์แอปเปิ ลก็เพราะด้านหน้ าของโบสถ์มตี ้น
แอปเปิ ลอยู่นันเอง รวมทัง5 ที “โบสถ์มงั กร” หรือทีชาวพืน5 เมืองเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมีความน่ าสนใจ
อยู่ทภาพวาดการต่
ี
อสู้ของนักรบในยุคนัน5 ชม โรงงานทอพรม ผลิตภัณฑ์ข5นึ ชือของประเทศตุ รกี ทีมี
ลวดลายทีสวยและประณีต ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือ5 สิน5 ค้าและของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมือง
อังคาร่า (Ankara) เมืองอังคาร่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็ นเมืองทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจาก
อิสตันบูล เป็ นศูนย์กลางของทัง5 คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณ Royal Carine Hotelหรือระดับเดียวกัน
วันทีGแปด
เมืองอังคาร่า – เมืองอิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นํ าท่านเข้าชมภายใน พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ่ทตัี ง5 เด่น
เป็ นสง่าติดกับช่องแคบบอสฟอรัส และเป็ นพระราชวังชือดังทีได้
ชือว่ าเป็ นทีสุ ดแห่ ง ความยิงใหญ่ อ ลัง การของตุ รกี ซึงสร้างขึ5น
ตามดําริของ “พระเจ้าอับดุลเมซิดที 1” (Abdulmecid I) ที
ต้ อ งการสร้ า งพระราชวัง แห่ ง ใหม่ ทีทัน สมัย กว่ า พระราชวัง
ทอปกาปึ ซงเป็
ึ นทีประทับเดิมและใช้เวลาสร้างนานถึง 13 ปี โดย
แล้ ว เสร็ จ ในปี 1856 ที แน่ ๆ คื อ กว่ า จะสร้ า งเสร็ จ ก็ ห มด
งบประมาณไปมากถึง 1,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ พระราชวังแห่งนี5จงึ เป็ นหนึงในสาเหตุททํี าให้การเงิน
ของประเทศระสําระส่ายเข้าขัน5 วิกฤต แลกมากับการได้เป็ นพระราชวังทีมีความหรูหราทีสุดด้วยจํานวน
ั โรป ทําให้พระราชวัง
ห้องมากถึง 285 ห้อง และเพราะได้รบั อิทธิพลในการออกแบบตกแต่งจากทางฝงยุ
โดลมาบาเช่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างสถาปตั ยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก
แอบมีศลิ ปะแบบออตโตมันดัง5 เดิมแทรกอยู่ทวไป
ั สิงทีอยากบอกคือไม่ว่าจะเป็ นห้องไหนโซนใดภายใน
พระราชวังโดลมาบาเช่ก็ล้วนแต่สวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจากการตกแต่ งด้วยหินอ่อน ไม้
คุณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอลเลกชันภาพเขียนลํ5าค่า ทีสําคัญคือพระราชวังแห่งนี5ใช้ทองคําในการตกแต่ง
ผนังและเพดานนํ5าหนักมากถึง 14 ตัน
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีGพกั ณ Ramada Merterหรือระดับเดียวกัน
วันทีGเก้า
เมืองอิ สตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิ น– ดูไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ5 งที สไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) ซึงเป็ นย่านช้อปปิ5 งทีใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากตลาด
แกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตัง5 มานานตัง5 แต่ พ.ศ. 2203 สินค้าทีมีจาํ หน่ ายในตลาดแห่งนี5กต็ รงตามชือนัน
คือ กลุ่ มเครืองเทศทีแทบทุ ก ร้านจะมีก ระบะไม้วางเรียงกันเป็ นแถวแล้วบรรจุผ งเครืองเทศไว้จนเต็ม
เครืองเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ นคนพืน5 ทีทีจะมาซื5อนํ าไปปรุงอาหาร และ
ยังมีสนิ ค้ากลุ่มธัญพืชทัง5 หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัวของตุรกีจะเป็ นทีขึน5 ชือมากในตลาดเครืองเทศยังมี
ผลไม้ทงั 5 สดและแห้ง นํ5 าผึ5ง แท้ นํ5 ามันหอมระเหย สมุ นไพร ชาท้อ งถินชัน5 ดี และทีน่ าลองชิมสําหรับ
นักท่องเทียวก็คอื ขนมพื5นเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตํารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี5 และยังมี
ราคาถูกอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูลSabihaGokcen International Airport
15.35น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK120(บริการอาหารและเครืองดืมบน
เครืองบิน)
21.00น.
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
22.30 น.
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 374
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
วันทีGสิบ
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ

พฤษภาคม

วันเดิ นทาง
7-16 / 10-19 พ.ค. 62
28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 62

มิ ถนุ ายน

13-22 มิ.ย. 62

กันยายน

10-19 / 17-26 / 20-29 ก.ย. 62
27 ก.ย. – 6 ต.ค. 62

พฤษภาคม

14-23 / 17-26 / 19-28 พ.ค. 62
2-11/ 7-16 /11-20 ต.ค. 62

ตุลาคม

15-24 /17-26 / 18-27/ 19-28 /22-31 ต.ค.62

ราคา

30,900
32,900
30,900
32,900

25 ต.ค.-3 พ.ย. 62
พฤศจิ กายน

6-15/ 15-24/ 19-28 พ.ย. 62
29 พ.ย.-8 ธ.ค. /30 พ.ย.-9 ธ.ค. 62

ธันวาคม

2-11 /4-13 ธ.ค. 62

29,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียงลดท่านละ2,000 บาท
พักเดียวเพิมท่านละ8,000บาท
อัตรานี" รวม
✓ค่าตั zวเครืองบินชัน5 ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
✓ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี" ไม่รวม
✗ค่าภาษี มลู ค่าเพิG ม 7% ภาษี หกั ณ ทีGจ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ค่านํ"าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึG งคน

✗ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครืGองดืGมในห้องพัก
✗ค่าทิ ปไกด์ท้องถิG น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗คนขับรถท้องถิG น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน" ตําG 100 บาท / วัน / คน
เงืGอนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท
2. ชําระยอดทัง5 หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน5 ไป คืนมัดจําทัง5 หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน5 ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ5 งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง5 หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั 5 หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั 5 หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ qยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน5 ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ qทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์น5ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ qการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ qไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง5 หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทัง5 หมด

