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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

มรดกโลก...แกรนด์ตุรก ี
เดินทาง : จันทร์ที่ 20 เมษายน – อังคารที่ 28 เมษายน 2563 (9 วนั 6 คืน) 

              

               ใบอนญุาตฯเลขที่ 11/461  
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 1. จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563       กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
 

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (ROW U) 
 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 
23.00 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 69 (10.20 ชม./ Dinner, Breakfast) 
 

2. อังคารที่ 21 เมษายน 2563       อิสตันบูล – อิสเมียร์  
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี (พกัอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง) 
08.00 น.  ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ TK 2312 (1.20 ชม. / Refreshment ) 
09.20 น.  ถึงสนามบิน เมืองอิสเมียร์ (Izmir)  
น าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิน้พระชนม์ใน
บ้านหลงันี ้ถูกค้นพบ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) 
ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลงันี ้
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชัน้เดียว ภายในมีรูปปัน้ของพระแม่มารี ซึง่ พระสนัตปาปา 
โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน า้สามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน า้ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ แทนความ
เชื่อในเร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน า้เป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้ส่ิงที่ปรารถนาเป็น
จริง ให้เขียนลงในผ้าฝา้ยแล้วน าไปผกูไว้พร้อมกบัอธิษฐานขอพร 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (80 กม. / 1.5 ชม.)  ซึ่งเป็นเมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยคุกรีก) ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุในทวีปเอเชียในสมยันัน้  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของโรมนัในคาบสมทุรอนาโตเลีย เป็นศนูย์กลางการค้า การคมนาคม 
ตัง้อยู่ริมทะเล  จนได้รับการก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวตัิศาสตร์ยาวนานตัง้แตย่คุกรีก
โบราณ ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบนัมีความสมบรูณ์มากที่สดุแห่งหนึ่งในโลก ชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) 
ซึง่เป็นจกัรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองคห์น่ึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งนีค้ืออยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็นเสา โคริน
เธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งคร่ึงวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลงัมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู น าชมอาคารที่
โดดเด่นที่สดุจนเป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชัน้ ด้านหน้าหนัหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมดุนีส้ร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็น
อนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์  ด้านหน้ามีรูปปัน้ของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia 
(เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความด)ี, Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) ชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
ในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึง่สร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจคุนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 
ของประชากรในยุคนัน้ เดิมสร้างตัง้แต่สมัยกรีกโบราณ  โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึน้   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาส ึ
(Kusadasi) (20 กม.)  
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  
ที่พกั   DOUBLETREE BY HILTON KUSADASI (PARTIAL SEA VIEWROOM) หรือเทียบเท่า 
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 3. พุธที่ 22 เมษายน 2563      อิสเมียร์ - ปามุคคาเล่ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านช้อปปิง้ ณ ศนูย์ผลิตเสือ้หนงัคณุภาพสงู อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)  (198 กม. / 2.5 ชม.) เมืองที่มีภูเขาหินปนูขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศตรุกี ห่างจากเดนิซลีไปทางตอนเหนือราว 19 กิโลเมตร เป็นท่ีตัง้ของลานแคลเซียม กว้าง 300 เมตร ยาว 2,600 เมตร อีกทัง้ยงั
เป็นที่ตัง้ของนครโบราณ เฮียราโปลิส และบ่อน า้แร่ในอดีตเคยเป็นสระน า้ร้อน ปัจจุบนัเป็นโรงแรมน า้แร่ที่มีอณุหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
ประกอบด้วยกินปนูและเกลือแร่ ไหลเป็นน า้ตกจากที่สงู 100 เมตรลงสู่พืน้ สายน า้ที่ถกูอากาศเย็นตวัลงท าให้แคลเซียมตกตะกอน เกิด
เป็นอ่างแคลเซียมธรรมชาติ ขนาดมหึมา เรียกว่า ปามกุคาเล ในยคุโรมนัสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นเมืองตากอากาศที่สวยงาม 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกีชื่อว่า ปามกุคาเล่ ซึ่งเป็นชื่อของเมืองนัน่เอง Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย 
Kale  หมายถึง ปราสาท เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวโพลนที่เกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่
หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้น
ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ รูปร่างจะเปล่ียนไปตาม
รูปร่างของพืน้หินท่ีเกาะอยู่เป็นรูปทรงต่างๆ แปลกตา แลดูเหมือนกับแอ่งน า้บนสวรรค์ หรือฉากในดินแดนแห่งเทพนิยาย  โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุกคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 น า้แร่ที่ปามคุคาเลแห่งนีไ้ด้รับความเชื่อถือมาแต่โบราณกาล มีกิตติศพัท์เล่ืองลือว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ 
ได้ มีประโยชน์ดีต่อสายตาและผิวหนงั บรรเทาโรคปวดข้อและหอบหืดได้ชะงกั ท าให้มีผู้คนเดินทางมาใช้น า้แร่ เพื่อบ าบดัรักษาโรคกัน
เป็นจ านวนมาก 

อาหารค า่ที่โรงแรม 
ที่พกั     DOGA THERMAL HEALTH & SPA    หรือเทียบเท่า 
  

 
 
 
 
 
 
 

4. พฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563   ปามุคคาเล่ – คอนย่า - คัปปาโดเกีย 
อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่า (Konya) (396 กม. / 5 ชม. ) เป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 1,016 เมตร เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจกุ ในช่วงปี 1071-1275 ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นดินตรุกี หรือที่ยคุนัน้เรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่
น า้ของประเทศ ท าให้สถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดัง้เดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่นที่นี่ คนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา มีการปลูกฝ่ินและผลไม้
อร่อย เมืองนีม้ีประวตัิที่เก่าแก่มาก ชาทลัเฮอยกุที่นบัเป็นหนึ่งในอารายายธรรมแรกของโลก ก็ห่างออกไปทางทิศใต้เพียว 50 กิโลเมตร 
คอนยาในปัจจบุนัตดัถนนโค้งขนาน กบัก าแพงเมือง ความส าคญัทางศาสนาของคอนยาคือ เป็นที่ตัง้ของสสุานเมฟลานา ผู้ รอเร่ิมการ
ท าสมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผู้แสวงบุญมาเยือนที่นี่กันเป็นจ านวนมาก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพที่งดงามตาม
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ธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภมูิภาคตอนกลางของประเทศตรุกี ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ที่พกัแรมและที่
แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั 
อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม Novotel Konya  

จากนัน้น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลด
ดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชกัชวนคนที่นบัถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานับถื อ
ศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภณัฑ์เป็นสสุานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมสุลิม และยงัเป็นสสุานส าหรับผู้ติดตาม สานศุิษย์ บิดาและบตุรของเมฟลานา  
เดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ( 290 กม. / 4 ชม.)  
อาหารกลางเย็นที่โรงแรม 

ที่พกั  CAVE RESORT CAPPADOCIA  หรือเทียบเท่า (พกั 2  คืน)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563      คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - นครใต้ดิน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

(ท่านสามารถซือ้ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ราคาประมาณ 250 USD ต่อ ท่าน)   
น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 
และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศยัอยู่ในดินแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดินแดน
ม้าพนัธุ์ดี” ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพืน้ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภเูขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่
แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น า้ ลม 
ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพืน้ที่เรียกขานกันว่า 
“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พืน้ที่มหัศจรรย์แห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ
ตรุกี   ได้เวลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรมพร้อมจบัจ่ายซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงศตวรรษที่ 9 เป็นความคิดของ
ชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่
ไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ การเจาะถ า้ขดุพืน้ดินลงไปเป็นอโุมงค์ ท าให้เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึน้มา และได้ขดุเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็น
โบสถ์ถ า้จ านวนมาก กระทัง่ในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ า้ในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 
หลงัด้วยกนั แต่ว่าปัจจบุนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านัน้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ  จากนัน้ น าชมนครใต้ดิน (Underground 

city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทัง้ห้องโถง ห้องนอน ห้องน า้ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทาง
หนีฉกุเฉิน ฯลฯ ซึง่สาเหตแุท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจบุนัยงัสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นท่ีหลบ
ภยัจากข้าศกึศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใต้ดินหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้กลบัถ่ายเท เย็น
สบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น ได้
เวลาสมควรน าท่านกลบัโรงแรม  
อาหารค ่าที่โรงแรม  
จากนัน้น าท่านชมการแสดงระบ าหน้าท้องอนัเลื่องชื่อ Belly Dance 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เสาร์ที่ 25 เมษายน 2563      คัปปาโดเกีย – ไคเซอร่ี – อิสตันบูล   
 
อาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคเซอร่ี (Kayseri)  
11.20 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 2027 (1.45 ชม./ Refreshment) 
13.05 น.   เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี 
น าท่านช้อปปิง้ที่ย่านการค้าชื่อดงั แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 1461 โดย สลุต่าน
เมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจกัรวรรดิออตโตมนั (Fatih Sultan Mehmet) หลงัจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 1453 เป็นแหล่งซือ้ขาย
แลกเปล่ียนสินค้า ในเส้นทางสายไหม จากกรุงคอนสแตนติโนเปิล ไปยังประเทศจีน  เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี 
ตลาดแห่งนี ้มีการเปล่ียนแปลง และมีวิวฒันาการหลายครัง้ ในช่วงศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจบุนั ท่ีตลาดถูกปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อการแข่งขนักับห้างสรรพสินค้า ที่ทนัสมยัในนครอิสตนับูล ซึ่งตลาดแห่งนีน้ัน้ มีความงาม
และน่าหลงใหลของสถานที่ และประวตัิศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมในอดีต และยงัคงมีอยู่ในปัจจุบนั ได้แก่ “Cevahir Bedesten” เป็น
โดมสงูที่โถงกลางของตลาด ที่มีคณุค่าและเก่าแก่มากที่สดุ นอกจากนีภ้ายในตลาดยงัประกอบไปด้วย มสัยิด 2 แห่ง, ลานน า้พ ุ4 แห่ง, 
ฮามัม 2 แห่ง (Hamam, Turkish Bath), ร้านกาแฟ และร้านอาหารอีกหลายแห่ง ส าหรับร้านขายสินค้า นัน้มีหลากหลายประเภท ให้
เลือกซือ้เลือกหา ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามประเภทของสินค้า ได้แก่ เคร่ืองประดับเงิน , ทองและเทอร์คอยส์ , ไข่มุก , เหรียญเก่า, 
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เคร่ืองปัน้ดินเผาที่ท าด้วยมือ, พรม และงานเย็บปักถักร้อย, นาฬิกา, เชิงเทียน, เคร่ืองเทศ, ร้านขายของเก่า และอื่นๆ อีกมากมายให้
ท่านเลือกซือ้ได้อย่างจใุจ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่าน ชมมัสยิดซูเลย์มานีเย่ (Süleymaniye Mosque) ทีส่ร้างขึน้ในศตวรรษที่ 16 ถกูออกแบบและตกแต่งโดยสถาปนิกชื่อ 
มิมาร์ ซินาน (Mimar Sinan) ซึ่งนบัเป็นสถาปนิกคนส าคญัที่มีชื่อเสียงในประวตัิศาสตร์ของออตโตมนั มีผลงานออกแบบมสัยิดหลาย
แห่ง รวมไปถึงสะพาน และส่ิงก่อสร้างมากมาย ซึ่งมสัยิดแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในผลงานชิน้เอกของเขา เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบ
อิสลาม คือหอคอยที่สงูยาวสง่า กบัสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ คือการมีโดมคร่ึงซีก เหมือนฮาเกียโซเฟีย ซึง่ออตโตมนัก็ได้เปล่ียนให้เป็น
มสัยิดเมื่อปกครองดินแดนนี ้มสัยิดซูเลย์มานีเยสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1550 สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1557 และเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในปี ค.ศ.
1558 เราจะเห็นได้ว่าโดมของมสัยิดนัน้ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของที่ใหญ่ แต่ถ้าเทียบกับของฮาเกียโซเฟียแล้วนัน้ ฮาเกียโซเฟียจะใหญ่
กว่าเยอะมาก แม้ว่าจะเก่ากว่ามาก โดมที่นี่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 เมตร และมีความสงู 53 เมตร เมื่อวดัจากระดบัน า้ทะเล ซึ่งในสมยั
นัน้ถือว่าเป็นมสัยิดที่สงูที่สดุของจกัรวรรดิออตโตมนั  
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  
ที่พกั   CIRAGAN PALACE KEMPINSKI ISTANBUL  หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 

7. อาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2563    อิสตันบูล – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม   

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกยุค
กลาง สร้างขึน้สมัยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์   แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเข้ามา
ปกครองจึงได้เปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิส แต่ได้เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากที่เป็น
โบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจบุนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมความงาม
และความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบรูณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกล้าของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์
ศาสนา  จากนัน้น าท่านสู่ Gülhane Park ในภาษาตรุกีมีความหมายว่า บ้านสวนกุหลาบ (House of Roses Park) เป็นสวนสาธารณะ
ที่เก่าแก่ที่สดุ และเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่กว้างขวางที่สดุ ซึง่มีพืน้ที่มากกว่า 3,500 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในย่านเอมีโนนู (Eminönü) 
ของนครอิสตนับลู เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวนซึง่ประกอบด้วยป่าไม้ตัง้อยูด้่านนอกของพระราชวงัโทพคาปี (Topkapı Palace) ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1912 เปิดเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นพืน้ที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนโดยทัว่ไป มีพืน้ที่บางส่วนจะถูกปรับปรุง
เป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรม ห้องสมดุและห้องโถงนิทรรศการ โดยมีการจดัเทศกาลดอกทิวลิปในสวนแห่งนีด้้วย   
น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัสลุต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลงัที่ทรงตีกรุง
คอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับลูในปัจจุบนัได้แล้ว ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้
มีการสร้างพระราชวงันีข้ึน้เป็นที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงันีม้ีพืน้ที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสงูตามแนวฝ่ัง
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ทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มสัยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ  ปัจจุบัน
พระราชวงันีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบตัิอนัล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั   
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร Konyali Restaurant 
เดินทางสู่ อุโมงค์ส่งน า้ใต้ดิน (Yerebatan Sarnici) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Basilica Cistern สร้างในปี ค.ศ. 532 รัชสมัย
จกัรพรรดิจสัติเนียน เพื่อกกัเก็บน า้เอาไว้ใช้ในพระราชวงั ต่อมากลายเป็นท่ีทิง้ขยะและซากศพ ที่น่าพิศวงคือ เสาคอลมัน์ที่ค า้ยนัหลงัคา
อยู่ใต้ดิน มีความสวยงามมาก เป็นศิลปะแบบคอรินเทียนของโรมนั ทัง้หมด 336 ต้น สงูต้นละ 9 เมตร เรียง 12 แถว แถวละ 28 ต้น ใน
พืน้ท่ียาว 142 เมตร กว้าง 65 เมตร  ปัจจุบนัได้รับการบรูณะอย่างดี สะอาดเรียบร้อย มีความขลงั มีทางเดินปนูราวไม้กัน้เดินทะลไุด้ทัว่ 
ท่ามกลางเสียงลมดงัหวิวๆ พดัผ่านท่อส่งน า้ อ่างเก็บน า้ใต้ดินแห่งนีเ้ร่ิมซ่อมแซมในปี 1968 เปิดให้เข้าชมเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 1987 ให้
ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอโุมงค์เก็บน า้ขนาดใหญ่     
น าท่านชม สุเหร่าสีน า้เงนิ (Blue Mosque) ซึง่สร้างขึน้ในสมยัสลุต่านอะห์เมตที่ 1 ซึง่มีพระประสงค์ที่จะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออต
โตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนีส้ร้าง
ประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในตรุกีจวบจนปัจจบุนั จากนัน้น า
ท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึน้ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ได้รับการขยายให้กว้างขึน้ ตรงกลางเป็นท่ีตัง้แสดงประติมากรรม
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนีใ้ช้เป็นที่จัดงานพิธี  ปัจจุบันเหลือเพียงลานด้านหน้า
มสัยิสสลุต่านอะห์เมตซึง่เป็นที่ตัง้ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตตุโมซิสที่ 3 ถูกน ากลบัมาไว้ที่อิส
ตนับลู เสาต้นท่ีสองคือ เสาง ูและเสาต้นท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7  
อาหารกลางค ่าที่ภตัตาคาร  
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8. จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563       อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ - อีเมอร์กัน พาร์ค 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่าน ชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสงูสดุทัง้ทางวฒันธรรม
และทางวตัถขุองจกัรวรรดิออตโตมนั ซึง่ได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวงัแห่งนีส้ร้างโดย สลุต่าน อบัดลุ เมอซิท ใน
ปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้ คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนัน้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 
วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงัแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเม
เนี่ยน ชื่อ บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งด้วย
สวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวงัซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็น
ช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กิโลเมตร ความ
กว้างตัง้แต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงาม
แล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่านี ้ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยโุรปของ
บรรดาเศรษฐี ซึง่ล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
น าท่านสู่ อีเมอร์กัน พาร์ค (Emirgan Park) ( 23 กม. / 30 นาที) สวนสาธารณะที่สวยที่สดุและมีชื่อเสียงที่สดุของตรุกี โดยที่ตลอดเดือน 
เมษายน ของทกุปี สวนสาธารณะแห่งนีจ้ะใช้เป็น สถานท่ีจดังาน เทศกาลดอกทิวลิป   จากนัน้น าท่านสู่สนามบินกรุงอิสตนับลู 
16.00 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับลู 
20.15 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 64 (9.30 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

9. อังคารที่ 28 เมษายน 2563                            อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

09.50 น.    ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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 สอบถามเพิ่มเติม ตดิตอ่   :  ซัง / ไปรท์    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123/124 

         โทรสาร. 0 2211 0119    E-mail: outbound@chaitour.co.th    Line ID : @chaitour 

จนัทร์ – ศกุร์   เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

รายละเอียดค่าบริการ  

  

อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน) 92,000. -บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 35,500. -บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ  
  20 APR  TK 69 BKK-IST    23.00 - 05.20 (+1) 
  21 APR  TK 2312  IST-ADB  08.00 - 09.20   
  25 APR  TK 2027 ASR-IST   11.20 - 13.05  
  27 APR  TK 64  IST-BKK  20.15 - 09.50 (+1)  

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 38,000.-บาท ถึง 44,500 .-บาท 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 119,000 .-บาท ถึง130,000 .-บาท  

อัตรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
3. น า้ดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
4. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ  
5. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระ ท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกนิ 20 กิโลกรัม) 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,500,000 บาท  (อายเุกิน 75 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหน่ึง) 
7. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 

อัตรานีไ้มร่วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

การสำรองการเดินทาง     

           - ช าระมดัจ าท่านละ  40,000  บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           - ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง  
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