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ก าหนดการเดินทาง      2-11 พฤษภาคม 2566 
 
 
xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (สง่ใหก้่อนเดินทางประมาณ 10 วนั) พบกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประตู

ทางเขา้ที่ 6 เคานเ์ตอรแ์ถว M สายการบินเตอรกิ์สแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที่บรษัิท บีเจอรนี์ไลฟ์ รอตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

22.55 น. เดินทางสูอ่ิสตนับลู ประเทศตรุเคีย โดยเที่ยวบินที่ TK065 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 
 
 
05.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ ณ เมืองอิสตนับลู (Havalimani Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

แลว้จงึเปลี่ยนเที่ยวบิน  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
08.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงัเมืองอิซเมียร ์(Izmir) โดยเที่ยวบินที่ TK2312 (เดินทางประมาณ 1 ชม. 10 นาที) 
09.05 น.  เดินทางถึงอิซเมียร ์รถโคชรบัท่านเดินทางสู่เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่สะท้อนถึงความ

รุ่งเรืองในอดีตของตุรเคีย (เดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง)   น าท่านชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส “City of 
Ephesus” ที่มีการบ ารุงรกัษาไว้อย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก  Ionia   จากกรีก ซึ่ง
อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึน้ที่น่ีเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง
โดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟิ
ซุส” ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทาง
เต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ชมห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) ชม
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian)  สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งยังอยู่ใน
สภาพที่สมบรูณม์าก ดา้นหนา้เป็นเสาโครินเธียน 4 ตน้ ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดซู่าดว้ยงาน
ปราณีตงดงาม ปิดทา้ยดว้ยการชมโรงละคร (Great Theatre) เป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มได้
กว่า 3,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความ

วันแรก  สุวรรณภูมิ         

วันทีส่อง  อิสตันบูล(ตุรเคยี)-อซิเมียร-์เอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล ่  (-/L/D) 
     



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

อ่อนหวานและฝีมือประณีต น าท่านชมศนูยจ์ิวเวลรี่ที่มีการออกแบบสวยงามในสไตลเ์ตอรกิ์สเป็นที่ช่ืนชอบ
ของผูน้ิยมเครื่องประดบัทัง้หลาย จิวเวลลี่ของตุรกีเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเวทีเครื่องประดับของโลกอีก
ดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางต่อประมาณ 20 นาที เพื่อชม บ้านพระแม่มารี (The Virgin Mary’s House) สถานที่

ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งพระแม่มารีเสด็จมาพรอ้มนักบุญจอห์นในปี ค.ศ. 37-48 และสิน้พระชมน์ลงที่ น่ี ปัจจุบัน
เปล่ียนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบชูาที่มกัมีผูม้าอธิษฐานขอใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ  

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที่มีน า้พุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดินผ่านซาก
ปรกัหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนจะไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนีไ้ด้
ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของน า้ตกสีขาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ลดหลั่นกนั และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท า
ใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวกบัหิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมากเรยีกว่าปราสาทปยุฝา้ย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เขา้ที่พกั 4*    
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) เป็นเนินสีขาวโพลนท่ีมีองคป์ระกอบ

ส าคญัเป็นแคลเซียมที่เกิดจากน า้พรุอ้นไหลลงมาจากภเูขาและเกิดเป็นตะกอนขึน้เป็นชัน้ๆลดหลั่นกนัลง
มา น า้รอ้นที่ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายเกิดการกกัเก็บในบอ่ตะกอนหินปนู ดเูป็นทอ้งน า้ในบอ่สีฟ้าใส
สวยงาม มองเห็นเป็นชัน้ปยุฝา้ยสีฟ้า-ขาวสลบักนัสวยงามน่าตื่นตะลงึ ปี พ.ศ.2531 ปราสาทปยุฝา้ยแห่งนี้
ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกรว่มกบัเมืองโบราณเฮียราโปลิสซึง่เป็นเมืองโบราณที่อยู่บนปามคุคาเล่ 

จากนัน้ น าท่านชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ู
เมเนสที่1 แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่นครสิตกาล สถานท่ีแห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้จงึท าใหไ้ม่
ค่อยมีผูค้นอาศยัอยู่จงึเหลือแต่ซากเมืองโบราณจนถึงปัจจบุนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เมืองคอนย่าเป็นเมืองที่ใชเ้ป็น

จดุพกัส าหรบัคนเดินทาง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจกุเติรก์ (ค.ศ.1077-1118) ซึง่เป็น
อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติรก์ในตรุกี ในยคุนัน้เรยีกว่าแควน้อนาโตเลีย (Anatolia) ระหว่างทางแวะเขา้
หอ้งน า้ ยืดเสน้ยืดสายดว้ยการแวะชมผลิตภณัฑเ์ครื่องหนงัซึง่เป็นท่ีขึน้ช่ือและเป็นสินคา้ส่งออกที่ส  าคญั
ของตรุกีที่ประเทศต่างๆใหก้ารยอมรบั 

เย็น  ถึงเมืองคอนยา เขา้สูท่ี่พกั   4*     รบัประทานอาหารค ่า  
 
 
 
 

วันทีส่าม ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย-นครโบราณเฮยีราโปลิส-คอนยา่   (B/L/D) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้ น าท่านชม พพิิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum)  เป็นสถานท่ีที่

นกับวชในศาสนาอิสลามใชส้  าหรบัท าสมาธิ โดยการหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย่ ซึง่ก่อนที่จะหมนุตวั
ตอ้งอดอาหารรว่มดว้ย มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายต่างๆ ผูท้ี่มีสมาธิมากตวัจะลอยขึน้เล็กนอ้ยในขณะ
หมนุตวั ลทัธินีจ้ะมีหลกัปรชัญาทางศาสนาท่ีแตกต่างและมีรูปแบบวิธีการด าเนินชีวิตท่ีผูค้นต่างใหค้วาม
เช่ือถือ 

จากนัน้ เดินทางต่อไปยงัเมืองคปัปาโดเกีย (เดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีอยู่ในเสน้ทางสายไหมท่ีมี
การแลกเปล่ียนวฒันธรรมเช่ือมต่อไปยงัประเทศจีน 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั **วนันีท้านอาหารกลางวนัชา้เล็กนอ้ย 
จากนัน้ น าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลาง

ศาสนาครสิตใ์น ค.ศ.9 ซึง่เป็นแนวความคิดท่ีตอ้งการเผยแพรศ่าสนาในภมูิภาคนี ้ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
ระวงัการรุกรานของคนต่างศาสนา จงึไดค้ิดวิธีการอยู่อาศยัที่แฝงตวักบัธรรมชาติโดยการเจาะเขา้ไปเป็นถ า้
ในหบุเขา น าท่านชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St.Barbara Church) ภายในเจาะเป็นโพรงเพดานโคง้ มีรูป
เซนตบ์ารบ์าราและพระเยซูเป็นภาพประธานของโบสถ ์เป็นภาพเก่าแก่ในยคุแรกๆที่ใชย้างจากเปลือกไมม้า
เขียนเป็นภาพลงบนผนงัหรอืเพดานถ า้และฉาบทบับางๆดว้ยปนู  จากนัน้ชมหินรูปทรงประหลาดต่างๆ ที่
เกิดจากความมหศัจรรยธ์รรมชาติในบรเิวณคปัปาโดเกีย 

เย็นนี ้ ชมพระอาทติยต์กดว้ยกนัโดยน าท่านไปยงัเนินเขาที่มองเห็นเมืองเกอเรเม่ไดท้ัง้เมือง แสงอาทิตยต์กยาม
เย็นจะสาดแสงสีทองมองเห็นเหลา่แท่งหินผาดโูดดเด่นสวยงาม เป็นอีกววิหน่ึงท่ีสดุแสนประทบัใจ 

ค ่า  เดินทางเขา้ที่พกั 4*  รบัประทานอาหารค ่า 
 
 
05.00 น. Optional : Hot Air Balloon ท่านที่สนใจขึน้บอลลนูชมวิวยามเชา้ของคปัปาโดเกียพรอ้มกนัที่ลอ็บบีข้อง

โรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางไปขึน้บอลลนู ชมความงามของเมืองคปัปาโดเกียในมมุสงูที่สวยงามและหา
โอกาสชมยาก ท่านจะไดเ้ห็นพระอาทิตยแ์ทรกตวัมากบัม่านหมอกยามเชา้ เห็นเป็นชัน้เมฆบนทอ้งฟ้า
กระทบกบัแสงอาทิตยด์สูวยงามน่าประทบัใจ  **หมายเหต ุ: หากอากาศไม่เอือ้อ  านวยจะไมส่ามารถขึน้
บอลลนูได ้

 **ราคาค่าขึน้บอลลนูประมาณ 230USD/ท่าน กรุณาอพัเดทในวนัเดินทางอีกครัง้** 
**ประกันภัยทีท่ าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งร่อนทุกประเภท 
กิจกรรมนีขึ้น้อยู่กับดุลยพนิิจของท่าน** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 น าท่านชมนครใต้ดินไคมัคลี (Underground City of Derinkuyu // Kaymakli) เป็นท่ีอยูอ่าศยัใตด้ินของ

คนยคุเก่าที่เจาะลกึลงไปถึง 10 ชัน้ เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัและหลบภยัจากขา้ศกึศตัรูซึง่มีทัง้ชาวอาหรบัทาง

วันทีส่ี่  คอนย่า-คัปปาโดเกยี-เกอเรเม ่       (B/L/D) 

วันทีห่้า  คัปปาโดเกีย-นครใตด้ินไคมัคลี-อะดาน่า       (B/L/D) 
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ตะวนัออกและชาวโรมนัจากทางตะวนัตก รวมทัง้ตอ้งการท่ีจะหยดุยัง้การเผยแพรศ่าสนาคริสตใ์นแถบอนา
โตเลีย จากนัน้แวะชมโรงงานเซรามิค และอิสระเลอืกซือ้สินคา้ของท่ีระลกึต่างๆ รวมทัง้ขนมหวานหลาก
ชนิดอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละของฝากยอดฮิตของประเทศตรุเคีย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย เดินทางไปยงัเมือง อะดาน่า (Adana) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศตรุเคียและเป็นศนูยร์าชการของ

จงัหวดัอะดาน่า ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องตรุเคีย มีแม่น า้เซยฮ์นัไหลผ่านกลางเมืองสูท่ะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เป็น
เมืองโบราณเก่าแก่ราว 8,019 ปีมาแลว้ ปัจจบุนัมีประชากรราว 1.7 ลา้นคน (เดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง) 

เย็น  เดินทางถึงเมืองอะดาน่า เขา้สูท่ี่พกั   4*   รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน 
       
 

 
เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางไปยงัเมืองกาซีอนัเตป ห่างไปทางทิศ

ตะวนัออก 115 กม. (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 กาซีอันเตป (Gaziantep) เมืองเอกของจงัหวัดกาซีอนัเตป เป็นเมืองเก่าแก่ยุคหินอายุกว่า 6,000 ปี เป็น

เมืองของชาวกรีกโบราณ ในเมืองมีป้อมปราการที่มีหอคอย 36 แห่งที่สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน
แห่งจกัรวรรดิไบแซนทีน ปัจจบุนักลายเป็นเมืองแห่งช่างฝีมืองานทองแดงและเฟอรน์ิเจอรฝั์งมกุ และโด่งดงั
เรื่องอาหารพืน้เมืองของตรุเคีย โดยไดร้บัฉายาว่า “นครแห่งอาหาร” 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเขา้ชม ซีอุคม่า โมเสก มิวเซียม (Zeugma Mosaic Museum) พิพิธภณัฑโ์มเสคใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยมีภาพกระเบือ้งโมเสคโบราณคิดเป็นพืน้ที่ 1,700 ตร.ม. ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะไดพ้บกับชิน้งาน
ประตมิากรรมโมเสคมากมายที่ถกูคน้พบและขนยา้ยมาดแูลรกัษาอย่างดีจากแหลง่โบราณคดีโรมนัเบลกิส-
ซีอคุม่า ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ก่อตัง้โดยนายพลในกองทพัของอเล็กซานเดอรม์หาราช ที่รวบรวมสะสมทรพัย์
สมบตัิต่าง ๆ ไว ้รวมถึงกระเบือ้งโมเสก เก่าแก่ก่อนที่จะถกูน า้ท่วมจากโครงการสรา้งเขื่อนกัน้แม่น า้ยเูฟรติส 
ซึง่ท่านจะสามารถมองเห็นไดจ้ากชัน้สองและมองลงมายงัพืน้กระเบือ้งโมเสกดา้นล่าง ไฮไลตอ์ยู่ที่ชิน้โมเสก
ที่ช่ือ “ยิปซี เกิรล์ Gypsy Girl” ซึ่งเคยถูกขโมยไปตัง้แต่ปีค.ศ.1960 และไปปรากฏอยู่ที่มหาวิทยาลัยใน
สหรฐัอเมรกิา จากนัน้ไดท้วงคนืกลบัมาจดัแสดงไวใ้นหอ้งพิเศษ 

จากนัน้ น าท่านไปยงั กาซีอันเตป บาเกิรด์ชิล่า บาซาร ์(Gaziantep Bakırcılar Bazaar) หรือ ตลาดนัดช่างท า
เครื่องทองแดงกาซีอันเตป Gaziantep Coppersmith Bazaar แหล่งรวมสินคา้เครื่องใชท้ าจากทองแดง 
ทองเหลือง และงานไม ้เป็นตลาดที่ยงัคงอนรุกัษ์การคา้แบบดงัเดิมของเมืองเอาไว ้โดยช่างฝีมือต่าง ๆ ที่มี
ความถนดัเฉพาะดา้นจะเปิดรา้นและท าเองขายเอง ท ากนัใหเ้ห็นหนา้รา้นรวมถึงในรา้นดว้ย แต่ละรา้นเต็ม
ไปดว้ยเครื่องใชไ้มส้อยต่าง ๆ วางเรียงราย แขวนหอ้ยไวร้อใหผู้ซ้ือ้และนกัท่องเที่ยวเขา้ชมในรา้นท่ีเป็นเรอืน
แถวติดกันขนาบสองฝ่ังทางเดิน ที่มีหลงัคาโปร่งแสงใหแ้สงสว่างผ่านไดต้ลอดแนวถนน ให้ท่านชมและ
เลือกซือ้สินคา้ทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ หรอืเป็นของฝากตามอธัยาศยั  

วันทีห่ก  อะดาน่า - กาซีอันเตป - อะดิยามัน      (B/L/D) 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองอะดิยามนั ห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
อะดิยามัน (Adiyaman) เมืองเอกของจงัหวดัอะดิยามนั หนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สดุในตุรเคีย  เป็นหนึ่ง
ในเมืองโบราณที่มีผูค้นมาตัง้รกรากมากกว่า 40,000 ปีก่อนคริสตกาล จากหลกัฐานที่พบในถ า้ปาลนัที่ห่าง
ไปทางทิศเหนือของเมืองราว 10 กม. ตลอด 900-69 ปีก่อนคริสตกาลอะดิยามันต้องเผชิญกับคลื่นการ
รุกรานจากอาณาจกัรทางตะวนัออกไม่ว่าจะเป็น อสัซีเรยี เปอรเ์ซีย หรอื ทางตะวนัตกอย่างมาซีโดเนียน แต่
ก็มีการก่อตั้งอาณาจักรคอมมาจีนีและอะดียามันเป็นเมืองหน้าด่านอยู่ช่วงระเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูก
จกัรวรรดิโรมนัยึดครอง ต่อดว้ยการยดึครองของไบแซนทีน อาณาจกัรมสุลิมอมุยัยดั อบับาสิด และสดุทา้ย
ออตโตมนัเติรก์ยดึครองก่อนท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของตรุเคียในปัจจบุนั 

เย็น  เดินทางถึงอะดียามนั น าท่านเขา้เช็คอินที่พกั   4*   
รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน  

 
 
 
เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ชม เมืองโบราณอารเ์ซเมีย (Arsemeia Ancient 

City) หรือ อารเ์ซเมีย อันทีก เคนตี Arsemia Antik Kenti เมืองโบราณของอาณาจักรคอมมาจีนี เดิมช่ือ 
“นีมไฟออส Nymphaios”  แต่ถกูเปลี่ยนช่ือเป็น “อารเ์ซเมีย” เมื่อพระเจา้อารเ์ซมีส กษัตริยช์าวอารเ์มเนียน
ขึน้ครองราชยแ์ละปกครองระหว่างปีค.ศ.255-225 ก่อนคริสตกาล และถูกอาณาจักรซีลิวคิดเขา้ยึดในปี
ค.ศ.235 ก่อนครสิตกาล กลายมาเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรคอมมาจีนีในรชัสมยัของกษัตรยิม์ิธริดาเตส 
ที่ 1 คัลลินิคัส พระบิดาของพระเจา้อันติโอคัส ที่ 1 เทวราชแห่งคอมมาจีนี ใชเ้ป็นเมืองหน้าด่านป้องกัน
อาณาจกัรและมีการขดุอโุมงคล์กึ 158 เมตรเพื่อวตัถปุระสงคท์างศาสนา ภายในอาณาบรเิวณเมืองมี ซาก
แผ่นหินขนาด 10 ตันสลักรูปของพระเจา้อันติโอคัส ที่ 1 ยืนจับมือกับเฮอรค์ิวลิสผูก้ลา้มนุษยก์ึ่งเทพใน
ต านานกรีก โดยพระองคม์ีขนาดความสงูเท่ากบัเฮอรค์ิวลิส ซึ่งเปรียบว่าความยิ่งใหญ่เทียบเท่าเฮอรค์ิวลิส
และเหนือกว่าด้วยมงกุฎที่พระองคส์วม เปรียบความมั่งคั่งของพระองคท์ี่มีเหนือเฮอรค์ิวลิสด้วยฉลอง
พระองค์ ขณะที่ เฮอรค์ิวลิสอยู่ในร่างเปลือยแสดงถึงความยากจน  ชม เซเวอราน บริดจ์ (Severan 
Bridge) สะพานโรมันรูปโค้งเรียบง่ายไม่มีการประดับตกแต่งอะไรเลยนอกจากเสาโครินเธียน 4 ตน้ที่ตั้ง
ขนาบหวัทา้ยสะพาน สรา้งเพื่อขา้มล าหว้ยแจนเดรีและตั้งช่ือเพื่อยกย่องพระเกียรติของจกัรพรรดิโรมนั ลู
ซิอัส เซปติมอุส  เซเวอรสั (ปกครองโรมันระหว่างปีค.ศ.193-211) เช่ือกันว่าเป็นสะพานโค้งที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโรมนั ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร โดยสะพานถกูสรา้งขึน้ใหม่ในสมยัของแม่ทัพโรมนั เลจิ
โอ ที่ 16 กลัป์ลิกา้ ระหว่างการเตรียมทพัเพื่อรบกบัจกัรวรรดิปารเ์ธีย โดยบนสะพานมีขอ้ความภาษาละติน
บนเสาโรมนัระบช่ืุอของจกัรพรรดิเซปติมิอสุ เซ-เวอรสั และภรรยาคนที่สอง จเูลีย ดอมม่า ขณะที่เสาโรมัน
อีกฝ่ังระบช่ืุอบตุรชาย 2 คน คือ จกัรพรรดิคารากาลลา่ และ จกัรพรรดิพบูริอสุ เซปติมิอสุ ซึง่ไดค้รองราชยค์ู่
โดยมีพระบิดาปกครองรว่ม แต่หลงัจากที่พระบิดาสวรรคต จกัรพรรดิคารากาลล่าไดล้อบปลงพระชนมจกัร
พรรดิพูบริอุสนอ้งชายแลว้ครองราชยแ์ต่เพียงผูเ้ดียว หลงัจากนัน้ก็สั่งใหล้บความทรงจ าเก่ียวกับนอ้งชาย
ทัง้หมดรวมทัง้ลบช่ือออกจากเสาของสะพานแห่งนี ้โดยสะพานแห่งนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกของ 

วันทีเ่จ็ด อะดิยามัน – เม้าท ์เนมรุต – มาลัดยา                               (B/L/D) 
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UNESCO ในปีค.ศ.1997  ชมสุสานหลวง คาราคัส ทูมูลัส (Karakus Tumulus) สสุานหลวงโบราณของ
ราชินีไอซิอสั เจา้หญิงแหง่คปัปาโดเกีย ซึง่เขา้ราชาภิเษกสมรสกบักษัตรยิอ์น้ติโอคสั ท่ี 1 แห่งคอมมาจีนี    

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่  เม้าท์ เนมรุต  (Mount Nemrut) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) ภูเขาทางภาค

ตะวนัออกเฉียงใตข้องตรุเคีย ซึง่เป็นท่ีรูจ้กัและโด่งดงัจากซากปรกัหกัพงัของรูปสลกัหินมากมายบนยอดเขา
สงู 2,150 เมตรเหนือระดบัทะเล ซึ่งถูกสรา้งขึน้ในสมยักษัตริยอ์นัติโอคสั ที่ 1 เทวราชแห่งคอมมาจิน่ี เพื่อ
เป็นส่วนประกอบของสสุานหลวงของพระองคท์ี่ขึน้ครองราชยแ์ละสรา้งอาณาจกัรคอมมาจิน่ีในปีค.ศ.62 
ก่อนคริสตกาล โดยสรา้งเป็นวิหารที่ขนาบขา้งดว้ยรูปสลักหินขนาดใหญ่ สูง 8-9 เมตร เป็นรูปสิงโตคู่ นก
อินทรยีค์ู่ และ เหลา่เทวรูปกรกี โรมนั อารเ์มเนียนและเมเดียน เช่น เทพโอโรมาสเดส เป็นการรวมเอา “เทพ
เซอสุ” เทพแห่งสายฟ้าของกรีกรวมกบั เทพอะมาซด ์ซึ่งเป็นเทพผูส้รา้งในต านานของชาวอารเ์มเนียนที่นับ
ถือศาสนาคริสต ์ซึ่งไดร้บัอิทธิพลมาจากเทพอะฮูรา่ มาสดา้ ของโซโรแอสเตอร ์ซึ่งเป็นศาสนาบูชาไฟ เทพ
เฮอรค์ิวลิสผู้ฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าของโรมัน เทวีไทกีผู้ดูแลคุ้มครองเมืองของกรีก เป็นต้น ซึ่งแหล่ง
โบราณคดีนี ้ได้รบัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1987  ชมรูปสลักหินที่อยู่บริเวณลานฝ่ัง
ตะวนัตกและตะวนัออก และจดุส าคญัต่าง ๆ ของสสุานหลวง  

จากนัน้ เดินทางสูเ่มืองมาลัดยา (Malatya) (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
เย็น  ถึงเมืองมาลดัยา เช็คอินท่ีพกั   4*   รบัประทานอาหารค ่า  
  
 
 
เชา้ตรู ่ เดินทางเขา้สูส่นามบินภายในประเทศ รบัประทานอาหารเชา้อย่างง่ายภายในสนามบิน 
08.40 น. บินลดัฟ้าสูอ่ิสตนับลู โดยสายการบินเตอรกิ์สแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK2631 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู รถรอรบัท่านเขา้สูต่วัเมือง 
 น าท่านชม  สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชื่อปัจจบุนั คือ พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา 

หรอืฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกซ ์ต่อมาถกู
เปล่ียนเป็นสเุหรา่และในปัจจบุนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์สเุหรา่เซนตโ์ซเฟียถือเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่
ที่สดุแห่งหนึ่ง และมกัถกูจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง ซึง่จดุเด่นอยู่ที่ยอดโดม
ขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 
 น าชม อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) หรอืเรยีกอีกอย่างว่า Basilica Cistern เป็นถงัเก็บ

น า้โบราณที่ใหญ่ที่สดุในหลายรอ้ยแห่งของตรุเคีย อโุมงคแ์ห่งนีอ้ยู่ใตเ้มืองอิสตนับลูประเทศตรุเคีย อ่างเก็บ
น า้ตัง้อยู่ห่างออกไป 150 เมตรทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสเุหรา่โซเฟีย ประวตัิศาสตรข์อง Sarayburnu สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่ 6 ในรชัสมยัของจกัรพรรดิไบแซนไทนจ์สัติเนียนเพื่อใชเ้ก็บน า้ส  าหรบัใชใ้นพระราชวงัยาม
เกิดศกึสงครามหรอืถกูปิดลอ้มเมือง 

วันทีแ่ปด มาลัดยา-อิสตันบูล-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย      (B/L/D) 
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 น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome เป็นสนามแข่งมา้โบราณ แมว้่าโครงสรา้งแบบสมบรูณข์อง ฮิปโปโด
รม จะไม่มใีหเ้ห็นในปัจจบุนัแลว้ แต่ยงัสามารถเยี่ยมชมโบราณวตัถแุละอนสุรณส์ถานที่ยงัคงเก็บรกัษาไว้
ในบรเิวณของจตัรุสัสลุต่านอาหเ์มต (Sultanahmet Square)ไดอ้ยู่ โดยยงัมีเสาโอเบลิสคท์ี่เหลือแค่สว่น
ปลายยาว 20 เมตรตัง้อยู่โดดเด่นชดัเจน  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า เขา้สูท่ี่พกั   4*   
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่เป็น

ช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเริ่มตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าช่องแคบนีเ้ป็นจดุบรรจบ
กนัของสดุขอบทวีปยโุรปและสดุขอบทวีปเอเชีย ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็น
จดุยทุธศาสตรท์ี่ส  าคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุเคียอีกดว้ย ขณะที่ลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลิดเพลนิกบั
ทิวทศันท์ัง้สองฝ่ังไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทัง้หลายซึง่
ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ เขา้ชม พระราชวังโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) เป็น
พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจรญิอย่างสงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจกัรวรรดิออตโตมนั 
ที่มีศิลปะผสมผสานของฝ่ังยโุรปและฝ่ังตะวนัออก พระราชวงัไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามโดยไม่ค านึงถึง
ความสิน้เปลืองใด ๆ ทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคมไฟมหมึาหนกั 4.5 ตนั สวยงามเป็นอย่างมาก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าซึง่ถือเป็นเขตประวตัิศาสตรท์ี่ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึน้โดยสลุต่านเมหเ์มต
ที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลาน และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก จดุท่ีสรา้ง
พระราชวงัแห่งนีส้ามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์ารา่ไดอ้ย่างชดัเจน 
ในช่วงท่ีเจรญิสงูสดุของอาณาจกัรออตโตมนัพระราชวงัแห่งนีม้ีราชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศยัอยู่รวมกนั
มากถึงส่ีพนักว่าคน น าท่านเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเครื่องใชส้ว่น
พระองค ์เครื่องเงินต่างๆ เขา้ชมภายใน ฮาเร็ม (The Imperial Harem) ที่ประดบัประดาผนงัในหอ้งฮาเรม็
ที่สวยงามแตกต่างจากหอ้งอื่นๆ และยงัมีสว่นโรงครวั สว่นหอ้งเก็บอาวธุต่างๆ   
น าท่านเดิน ช้อปป้ิงแกรนดบ์ารซ์าร ์ของอิสตนับลู สามารถเลือกซือ้ของฝากคณุภาพดีไดใ้นราคา
ย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอรกิ์สดีไลท ์สินคา้อนัเล่ืองช่ือของตรุเคีย 
โคมไฟหลากหลายรูปแบบซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย จากนัน้ชอ้ปปิ้งต่อกนัท่ี ตลาดเครื่องเทศ (Spice 

Market) สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 มีโครงสรา้งอาคารคลา้ยกบัตวั L ที่ทอดตวัยาวไปตามสเุหรา่เยนีใกล้
กบัสะพานกาลาตา้ เป็นแหลง่ขายสง่ของกิน เสือ้ผา้ และเครื่องเทศ ผลไมแ้หง้ต่างๆ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เดินทางเขา้สูส่นามบิน 
20.55 น. บินลดัฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK064 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) 
 

วันทีเ่ก้า ล่องทะเลบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-แกรนดบ์าซาร-์สไปซม์าเกต็  (B/L/D) 
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10.15 น. เดินทางถึงสวุรรณภมิู  
 
 
อัตราค่าบริการ (บาท) เดินทาง 16 ท่านขึน้ไป 

วันทีเ่ดินทาง ราคาทัวร(์พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวจ่ายเพิม่ 
2-11 พฤษภาคม 2566 71,500.- 11,000.- 

**ราคาดังกล่าวเป็นการประมาณราคาล่วงหน้า กรุณาอัพเดทราคาอีกคร้ัง** 
 
อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยเตอรกิ์สแอรไ์ลน ์ชัน้ประหยดั  
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร ์
3. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง  
4. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืระดบัเดียวกนั   
5. ค่าอาหารทกุมือ้ที่ระบตุามรายการ (บรกิารน า้ดื่มบนรถโคช)  
6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทกุแห่งที่ระบตุามรายการ 
7.    ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณ ์
9.   คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกนัภยั  
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5. ค่าทปิไกดท์้องถิ่น-คนขับรถ  ท่านละ 45USD / ท่าน (ตลอดทริป) 
6. ทปิหัวหน้าทัวรไ์ทยดูแลท่าน อย่างน้อย 700 บาท/ท่าน (ตลอดทริป) 
 
การจองทัวร ์

• มดัจ าทวรัท์่านละ 40,000 บาท พรอ้มกบัสง่ก๊อปป้ีพนา้พาสปอรต์เพื่อยืนยนัทวัร ์โดยโอนเงินมาพรอ้มแสดง
หลกัฐานการโอนมายงับรษัิทฯ 

• ช าระเงินงวดสดุทา้ยเป็นยอดเงินที่เหลือทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
 
 
 

วันทีส่ิบ อิสตันบูล-กรุงเทพฯ          
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% *ค่าตัว๋เครื่องบนิอาจไมส่ามารถคนืเงนิได ้เป็นไปตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ เช่น ตัว๋โปรโมชัน่ 
 2.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30   วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 75% 

 3.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 25   วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
 
 
หมายเหตุ  
1.    การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั มิฉะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
      ทัง้หมด **ยกเวน้ค่าตั๋วเครื่องบินที่ไดช้  าระไปแลว้และอยู่ในเงื่อนไขของสายการบิน 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3.    บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบ หรอื คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธในการใหว้ีซา่ หรอื ปฏิเสธเขา้เมือง ในทกุกรณี  
4.    ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สีน า้เงิน (ราชการ) ในการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ใดๆในการที่ท่านอาจจะถกูปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ลม่สีเลือดหม ู
5.    บรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัิเหตตุ่าง ๆ 

6.    ราคานีค้ิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจบุนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนั หรอื 
ค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 
7.    เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
 ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  
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แผนทีก่ารเดนิทาง 

 


