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ตุรก ี-  ดนิแดนสองฝังทวปี 10  วนั 
  

 เดินทางสู่ “ประเทศตุรกี” ดินแดนทีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม  ทีผสมผสานกนั

ระหว่างยุโรปและเอเซีย  และยงัเป็นจุดกําเนิดของประวติัศาสตร์ทีนับยอ้นหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อน

ประวติัศาสตร์ทีเก่าแก่ทีสุดในโลกเรือยมาจนถึงยุคกรีกและโรมนัอนัรุ่งเรือง “คอนสแตนติโนเปิล” หรือ 

“อิสตนับูล”  เมืองซึงเคยสัมพนัธ์กบัแผน่ดินทางเอเซีย  ในฐานะเมืองคู่คา้ผา้ไหมทีส่งออกไปจากเมืองฉาง

อาน (ซีอาน) ของประเทศจีน  จนก่อใหเ้กิด “เส้นทางสายไหม” อนัลือเลืองขึน 

 นอกจากนี  ตุรกียงัไดชื้อว่าเป็น “ดินแดนทีเหนือความคาดหมาย” ในจินตนาการของท่านอาจจะ

คิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมทีเคร่งครัดจนไม่เหมาะแก่การท่องเทียว  แต่ความเป็นจริงแล้ว  ตุรกีเป็น

ประเทศทีเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปแทบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  

ร้านอาหาร  หรือแมแ้ต่พาหนะเดินทาง  

 นอกจากทีว่ามาแล้ว  ยงัมีสิงละอนัพนัละน้อยอีกมากทีเหนือความคาดหมายรอให้คุณไปคน้พบ   

รวมทงัการชอ้ปปิงสินคา้พนืเมือง  และ ชิมอาหารอร่อยๆ     

 ณ. บดันี เราขอนาํท่านเดินทางสู่ดินแดนทีจะตอ้งไปเห็นให้ประจกัษ์ดว้ยตาตนเองวา่ “เหนือความ

คาดหมายอยา่งไร ?”  
 

กาํหนดการเดินทาง 16 – 25 มีนาคม 2561  
 

วนัแรกของการเดินทาง 16 มีนาคม  2561  กรุงเทพฯ 

21.00 น. พบกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ROW U รหัส TK 

(ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 10) 

23.45 น. ออกเดินทางโดยเทียวบินที TK 069 มุ่งตรงสู่ อิสตันบูล หรือ กรุงคอนสแตนติโนเปิล มหา

นครสองฝังทวีป (เอเซีย-ยุโรป) เมืองทีมีความงดงามในประวติัศาสตร์โลกมานานหลาย

ศตวรรษ นับแต่ยุคสมยัของกรีกและโรมนั  โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคสมยัของอาณาจกัร

โรมนันนั “อิสตนับูล” เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัทางภาคพืนตะวนัออกใน

นามของ “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” มีชือเสียงปรากฏอยูใ่นประวติัศาสตร์  “เส้นทางสาย

ไหม”  ซึงเชือมโลกตะวนัออกคือประเทศจีนจากนครฉางอานและสินสุดทีนี  ก่อนหนา้ที

จะถูกครอบครองโดยชาวโรมนันนั  อิสตนับูลก็คือ  เมืองไบแซนติอุม (BYZANTIUM) 

ของกรีก  มีอายุอยู่ในระหว่าง 657 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปี ค.ศ.330 จึงเสียแก่อาณาจกัร

โรมนั  คอนสแตนติโนเปิลคงความเป็นเมืองคริสตอ์ยูถึ่งวนัที 28 พฤษภาคม ค.ศ.1453   ก็
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ถูกจกัรพรรดิออตโตมนั (เมหะเมทที 2) บดขยีทาํลายลง  และเปลียนชือ “คอนสแตนติโน

เปิล”  มาเป็น  “อิสตนับูล” (ISTANBUL) มีผูก้ล่าวกนัว่าความแตกดบัของ คอนสแตนติ

โนเปิล  เป็นความสูญเสียครังยงิใหญ่ของชาวคริสตต์่ออิสลามทีมิเคยลืมเลือนไปจากความ

ทรงจาํของชาวโลก  
 

วนัทสีองของการเดินทาง  17  มีนาคม  2561  กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-อสิเมียร์-คูชาดาซึ 

05.30 น. ถึงอิสตนับูล  นาํท่านผา่นขนัตอน

การตรวจคนเขา้เมือง  

08.00 น. ออกเดินทางโดยเทียวบินที TK 2312 

สู่ เมืองอสิเมียร์ (IZMIR)  เมืองตาก

อากาศริมทะเล 

เอเจียน ซึงในสมยัโบราณกองทพั

กรีกอนัยงิยงของอเล็กซานเดอร์มหา

ราชเคยขึนฝังทีนี นอกจากนีทะเลเอเจียนยงัเป็นสมรภูมิรบครังสุดทา้ยระหวา่งมาร์ค แอน

โทนี ชูรั้กของพระนางคลีโอพตัรากบัออตตาเวียน  ก่อนที มาร์ค แอนโทนี จะจบชีวิต

ตวัเองลงพร้อมตาํนานรักอนัลือชือกบัพระนางคลีโอพตัรา  

09.10 น. ถึงเมืองอิสเมียร์   เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่ เมืองคูชาดาซึ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภตัตาคาร ณ เมืองคูชาดาซึ 

บ่าย นาํชม เมืองเอฟพิซัส (CITY OF EPHESUS)   เมืองโบราณทีมีการบาํรุงรักษาไวอ้ยา่งดี

ทีสุดเมืองหนึง  อีพิซุสเคยเป็นทีอยูอ่าศยัของชาวโยนก (IONIA) จากกรีก  ซึงอพยพเขา้มา

ปักหลกัสร้างเมืองขึนทีนีเมือประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง

โดยพวกเปอร์เซียและอเล็กซานเดอร์มหาราช  ในเวลาต่อมาเมือโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้

สถาปนา “เอฟฟิซสั” ขึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั  เราจะนําท่านเดินบนถนน

หินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่า  ที

สอ งข้ า ง ท า ง เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ยซ า ก

สิงก่อสร้างในยุค 2,000 ปีทีแล้ว  

ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้ง  

ทีสามารถจุคนดูกว่า 30,000 คน  

ซึงยงัคงใชง้านจนกระทงัทุกวนันี  

“คอนเสิ ร์ตของฮูลิ โอ  อิง เกล

เซียส” ก็เคยมาจดัทีนีแลว้  ห้อง

อาบนาํโรมนัโบราณทียงัคงเหลือ

ร่องรอยของห้องอบไอนาํให้เห็น

อยู่  บา้นเศรษฐีสมยัก่อนทีใช้กระเบืองหลากสีปูพืนอย่างสวยงาม  ห้องสมุดโบราณทีมี



DATA-2007\TURKEY -10 D. 3  

วิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ด้อย่างดี  ทุกสิงทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติค  

อ่อนหวานและประณีตในฝีมือยิงนกั  หลงัจากนนัชม บ้านของพระแม่มารี  ซึงเชือกนัว่า  

พระแม่มารีเคยพํานักอยู่ที นี กับเซนต์ จอห์น หลังจากทีพระเยซูถูกตรึงกางเขนจน

สินพระชนม ์   พิพิธภัณฑ์ (THE MUSEUM) ซึงไดร้วบรวมเอาศิลปะและประติมากรรม

ของยคุกรีกและโรมนัทีสวยงามควรค่าแก่การชมมารักษาเอาไว ้ จากนันนําท่านชิมขนมขบ

เคียวทเีป็นของพนืเมือง  และชิมชาแอปเปิลทีมีชือเสียงของตุรกี    จากนนัเขา้ทีพกัโรงแรม 

LE BLEU  หรือระดบัเดียวกนั  

19.00 น. รับประทานอาหารคาํภายในโรงแรม 
 

วนัทสีามของการเดินทาง 18 มีนาคม  2561  คูชาดาซึ - ปามุคคาเล่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

เชา้ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองทีมีนาํพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึนมาจาก

ใตดิ้นแลว้ผ่านซากปรักหักพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก  ก่อนทีจะไหลลงไปสู่หน้าผา  ผล

จากการไหลของนาํพุเกลือแร่ร้อนแห่งนี  ไดก่้อให้เกิดทศันียภาพของนาํตกสีขาวเป็นชนัๆ 

ห ล า ย ชั น   แ ล ะ

เนืองจากเป็นการ

แ ข็ ง ตั ว ข อ ง

แคลเซียมนีเอง  ทาํ

ให้เกิดเป็นแก่งหิน

สี ข า ว ร า ว หิ ม ะ

ขวา งท างนํา เ ป็น

ทางยาวงดงามมาก  คุณจะนึกไม่ถึงวา่จะมีธรรมชาติทีสวยงามขนาดนี   เป็นเมืองแห่งการ

อาบนาํแร่ตงัแต่ยุคโรมนั  หรือก่อนหนา้นนั  

 แวะชมแฟนชนัโชว ์เครืองแต่งกาย

ที ทํา ด้ว ย เ ค รื อง ห นัง คุ ณ ภ า พ ดี      

เทียบเท่าเครืองหนัง แบรนด์ เนม

ของยุโรป  ทีโรงงานเครืองหนัง

แห่งนีผลิตเพือส่งออกไปยงัยุโรป  

ท่ านสมาชิก จะ มีโอกา สซื อชุด

เครืองหนงัทีท่านชอบไดใ้นราคาที

ถูกกวา่ซือในยโุรปอยา่งมาก    

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เดินทางต่อไปยงัปามุคคาเล  ระหว่างทางแวะชิมนําทบัทิมคันสดๆ    
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ถึงปามุคคาเล่นาํเขา้ทีพกัโรงแรม DOGA THERMAL หรือระดบัเดียวกนั  เชิญทุกท่าน

สนุกสนานกบัการแช่นําแร่ธรรมชาติเพอืสุขภาพทดีีของผิวพรรณ  

19.00 น. รับประทานอาหารคาํภายในโรงแรม 
 

วนัทสีีของการเดนิทาง 19 มีนาคม 2561  ปามุคคาเล่-อสิเมียร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านชม เฮียราโปลสิ (HIERAPOLIS) แหล่งโบราณสถานทีมีประวติัความเป็นมาเก่าแก่

อีกแห่งหนึง  ตงัอยู่บนเนือทีกว้างใหญ่

ไพศาลมาก ซึงถ้าจะดูให้หมดจริง ๆ แลว้  

ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าหนึงวันเต็ม ๆ  

แ รก เ ริ ม เ ฮีย ร า โป ลิ ส  (HIERAPOLIS) 

สร้างขึนเพือเป็นสถานทีบาํบดัรักษาโรค

ในปี 190 ก่อนคริสตกาล  โดย “อูเมเนสที 

2” (EUMENES II) กษตัริยแ์ห่งเพอร์กา

มนั (PERGAMUN) ในยุคของกษตัริย์อูเมเนสนัน  เมือเฮียราโปลิสเจริญรุ่งเรืองมาก  

ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรไบแซนไทน์  เป็นชุมชนใหญ่ของชาวยิว  แต่ถูกรังควาน

โดยภยัธรรมชาติหลายครัง  จนในทีสุด ปี ค.ศ.1334 (หรือประมาณ 656 ปีทีแลว้) เกิดภยั

แผ่นดินไหวอีกครัง  ทาํให้ผูค้นพากนัอพยพออกจากพืนทีนีไปจนหมดสินเหลือแต่เพียง

ซากปรักหกัพงัใหเ้ราเห็นอยูจ่นถึงทุกวนันี   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองอิสเมียร์   นาํชมตลาดเมืองอิสเมียร  ซึงเป็นเมืองท่าทีสําคญัริมทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนมาตงัแต่ยุคโรมนั  นําท่านเดินชมตลาดเมืองอีสเมียร  และ ช้อปปิงสินค้า

พืนเมืองทน่ีาสนใจ    จากนนันาํเขา้ทีพกัโรงแรม  SWISS HOTEL หรือระดบัเดียวกนั ใน

อิสเมียร์  จากนนัพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารคาํภายในโรงแรม  
 

วนัทีห้าของการเดินทาง 20 มีนาคม 2561  อสีเมียร์ - ชานัคคาเล่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

08.00 น. เดินทางเลียบชายฝังทะเลเอเจียน  สู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  ซึงตงัอยูริ่มช่อง

แคบ ดาร์ดาแนลส์ (DARDANELLES)  อนัเป็นช่องแคบอีกช่องแคบหนึงของตุรกี  ถดัจาก

ช่องแคบบอสฟอรัส  ในอดีตเป็นสถานทีทีเกิดประวติัศาสตร์ทีสําคญัของตุรกี  กองทพัอนั

เกรียงไกรของจกัรวรรดิออตโตมนัไดม้าขา้มแพทีนีเพือบุกไปยงัยุโรป  และกองทพัของ 

ตุรกีก็เคยสยบกองทพัขององักฤษทีนีมาแลว้เรียกกนัวา่ “การยุทธทีแกลลิโปลี”  ระหว่าง

ทางนําท่านชม เมืองโบราณเพอร์กามัม  (PERGAMUM)  อนัเป็นเมืองทีตงัอยู่บนเนินเขา

ลูกหนึง  สภาพของบา้นเรือนทวัไปสร้างดว้ยหินอ่อน  ประกอบดว้ยวหิารแห่งทราจนั  และ
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วหิารแห่งเอเธน่า  พระราชวงั  และอา่งเก็บนาํ  อโครโปลิสเจริญสูงสุดในยุคของ กษตัริย ์อู

เมเนสที 2 (EUMENES II)  ประมาณ 197-159 ปีก่อนคริสตกาล  พระองค์ทรงสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดียิงกบัอาณาจกัรโรมนั  ซึงยงัผลให้

อาณาเขตของอาณาจกัรเพอร์กามมัแผข่ยายออกไปทวั

ทงัชายฝังทะเลเอเจียน  และกินอาณาเขตเขา้ไปในอนา

โตเลียจนถึงเมืองคอนย่า (KONYA)  พระองค์ทรง

สร้างวิหารแห่งเทพซุส (ZEUS)  โดยใชว้สัดุหินอ่อน

สวยงามและยงัคงเหลือเป็นมรดกตกทอดกนัมาจนถึง

ทุกวนันีในสภาพทีสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชือ  ทวา่ถูกนกั

โบราณคดีชาวเยอรมันขโมยไปตังอยู่ทีพิพิธภัณฑ์

เพอร์กามมัทีนครเบอร์ลินตราบจนทุกวนันี  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย ชม เมืองแอสเคลปเปียน (ASKLEPEION) เป็นเมืองที

สร้างขึนเพือถวายแด่เทพแอสคิวแลป (AESCULAP)  ซึงสร้างขึนเป็นสถานบาํบดัรักษา

ผูป่้วยทางจิตของชาวกรีกและโรมนัในสมยัโบราณ  ประกอบดว้ย  วิหารแห่งเทพแอสคิว

แลป  บ่ออาบนาํแร่ธรรมชาติบุดว้ยหินอ่อน  อุโมงคใ์ตดิ้นเชือมระหว่างบ่ออาบนาํและห้อง

บาํบดัโรค  และทางเดินหินอ่อนสองขา้งประดบัดว้ยเสาแบบกรีกทีเชือมเมืองแอสคิวแลป

เขา้กบัเมืองอโครโปลิส  สองขา้งถนนจะเป็นร้านคา้ประเภทบูติค    หลงัจากนนัเดินทาง

ต่อไปยงั เมืองชานัคคาเล่  นาํเขา้สู่ทีพกั   โรงแรม PARION   หรือระดบัเดียวกนั  

19.00 น. รับประทานอาหารคาํภายในโรงแรม  
 

วนัทีหกของการเดินทาง 21  มีนาคม 2561  ชานัคคาเล่-ทรอย-เบอร์ซ่า 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  

เชา้ เดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองของชาวกรีกทีมีชือเสียงอยา่งมากมาตงัแต่อดีตกาลเมือ

กว่า 3,000 ปีมาแลว้ทีเรารู้จกักนัดีจากบทกวีของมหากวี “โฮเมอร์” (HOMER)     เรือง  

“อีเลียต” (ILIAD)  ทีบรรยายสงครามทรอยครังนี  (หรือเรียกกนัวา่ “สงครามโทรแจน”)    

ท่านทีเคยชมภาพยนตร์อาจจะนึกภาพมา้ไมย้กัษไ์ด ้ ตาํนานเล่าวา่กษตัริยโ์ทรแจนพระนาม

วา่ เพรียม (KING PRIAM) แห่งทรอย  มีลูกชายคนหนึงนาม “ปารีส” (PARIS)  โหร

ทาํนายวา่ลูกชายคนนีจะสร้างความยุง่ยากใหแ้ก่เมืองทรอยจนตอ้งเสียบา้นเสียเมืองในทีสุด  

กษตัริยเ์พรียมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให้ชาวบา้นในป่าทีเขาโอลิมปิคเป็นผูเ้ลียงไว ้ เมือ

เติบโตขึนปารีสก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม  อยูม่าวนัหนึงเทพธิดา 3 องค ์ลูกสาวของเทพ

ซุส ชือ เฮร่า (HERA)  เอเธนน่า (ATHENA) และอโพรไดท์ (APHRODITE) ซึงต่างแยง่ชิง

ความเป็นคนสวยทีสุด  เพือจะไดรั้บรางวลัแอปเปิลจากเทพธิดาเอริส (ERIS) นางทงัสาม

ลงมาจากวิมานและตรงเขา้มาถามปารีสวา่ใครงามทีสุด  เพือให้ปารีสเลือกตนเองเทพธิดา
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ทงัสามก็เสนอของตอบแทนให้ปารีสหากว่าเลือกตนเอง  เฮร่าสัญญาว่า “จะทาํให้ปารีส

เป็นจกัรพรรดิแห่งยโุรปและเอเซีย”  เอเธนน่าสัญญาวา่ “จะทาํให้เขาพิชิตประเทศกรีกให้

ได”้ แต่ อโพรไดท์สัญญาวา่  “จะยกผูห้ญิงทีสวยทีสุดในโลกให้เขา”  ปารีสเลือก อโพร

ไดท์  และผูห้ญิงทีสวยทีสุดในโลกขณะนันคือ “เฮเลน” ซึงเป็นมเหสีของกษัตริย ์

เมเนลอส (MENELAUS) แห่งสปาร์ต้า  ต่อมาปารีสเดินทางไปหาเมเนลอสและได้มี

โอกาสใกลชิ้ดกบัเฮเลน  ในจงัหวะ

ทีเมเนลอสออกจากเมืองไป  ปารีส

แ อ บ พ า เ ฮ เ ล น ห นี ก ลับ ท ร อ ย  

เมเนลอสโกรธยกทัพตามมาหวงั

ขยทีรอยให้แหลก  แต่รบกนั 10 ปี

ก็ยงัไม่แพช้นะ  จึงคิดอุบายว่าจะ

ย ก ทั พ ก ลั บ ท า ง เ รื อ แ ล ะ ทิ ง

ของขวญัให้แก่ทรอยชินหนึงคือ 

“มา้ไมข้นาดยกัษ”์ ชาวทรอยหลงเชือลากเอามา้ไมน้นัเขา้เมือง  ตกกลางคืนทหารของ

เมเนลอสก็ลงมาจากมา้ไมแ้ลว้เปิดประตูเมือง  และฆ่าชาวทรอยเสียสิน  นนัคืออวสานของ

ทรอย  หลงัจากนนัเดินทางต่อไปยงั เมืองเบอร์ซ่า (BURSA) เมืองหลวงแห่งแรกของ

อาณาจกัรออตโตมนับนอนาโตเลีย  ก่อนทีจะยา้ยไปอยู่ทีฝังยุโรปและยา้ยไปอยู่ที “อิส

ตนับูล” ในทีสุดเมืองเบอร์ซ่าเป็นเมืองทีได้รับการยอมรับจากชาวตุรกีโดยทวัไป  ว่าเป็น

เมืองแห่ง “กาบปั”  หรือ เนือยา่งทีอร่อยทีสุดของตุรกี  ใครมาถึงทีนีก็จะตอ้งหาโอกาสไป

ชิมดูสักครัง  เพราะวิธีการปรุงของเขาแตกต่างไปจากกาบปัของเมืองอืน ๆ  จนกลายมาเป็น

เอกลกัษณ์ของเมืองเบอร์ซ่า  เริมตน้ด้วยการคดัเลือกเอาเนือแกะทีเลียงมาโดยเฉพาะใน

พืนทีแถบนีเท่านนั  ผ่านการย่างไฟพอดีและราดด้วยนาํซอสทีปรุงอย่างได้รส  ก็จะได้

กาบปัรสเยยีม........อือม ์พูดแลว้นาํลายไหล  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย ชม สุเหร่าใหญ่ (THE ULU CAMI)  จากนนัเชิญท่านเลือกซือของฝากราคาถูกจาก ตลาด

พืนเมือง (บาซาร์) ซึงเป็นแหล่งรวมของสินคา้ราคาถูกมากมาย  อาทิ  ผา้ไหมลวดลาย

พืนเมืองตุรกี  เพราะเบอร์ซ่าเคยตงัอยูบ่นเส้นทางสายไหมในอดีต  จึงมีความเชียวชาญใน

เรืองผา้ไหม  จากนนัเชิญชิม ลูกเกาลดัเชือม ซึงมีแหล่งผลิตอยู่ทีนีจึงมีรสชาติอร่อยและ

ราคาถูกอย่างไม่น่าเชือ   จากนนันาํเขา้สู่ทีพกัโรงแรม KERVANSARAY THERMAL 

หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ 
 

วนัทเีจ็ดของการเดินทาง 22 มีนาคม  2561   เบอร์ซ่า-อสิตันบูล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
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08.00 น. ออกเดินทางสู่ อสิตันบูล  นาํท่านขา้มสะพานบอสฟอรัส  (THE BOSPHORUS)  สู่ฝังทวปี

ยุโรป  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํชม สุเหร่าสีนําเงิน (THE BLUE  MOSQUE)  ซึงชือนนัมีทีมาจากกระเบืองสีนาํเงิน  ที

ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านในสุเหร่าแห่งนี  สร้างขึนบนพืนทีซึงครังหนึงเคยเป็นวงัของ

จกัรพรรดิไบแซนไทน์  โดยสุลต่านอาหเม็ตที 1 (ค.ศ.1603-1617) ในปี ค.ศ.1609  ใชเ้วลา

สร้าง 7 ปีเต็ม เพือประชนัขนัแข่งกบั “แซนตา โซเฟีย”  อยา่งไรก็ตามสุเหร่าสีนาํเงิน  ก็

ไดรั้บการยกยอ่งแต่เพียงวา่ความงดงามภายนอกเท่านนัทีเหนือกวา่ แซนตา โซเฟีย  แต่การ

ตกแต่งภายในยงัเป็นรองแซนตา โซเฟีย  อยา่งไรก็ตามสุเหร่าสีนาํเงินก็ถือไดว้า่เป็นสุเหร่า

แห่งเดียวในประเทศตุรกีทีมียอดแหลมถึง 6 ยอด (หอ)  จากนนัชม แซนตา โซเฟีย 

(SANCTA SOPHIA)  โบสถ์ทีสร้างขึนโดย จกัรพรรดิ “จสัติเนียน” (JUSTINIAN 

ค.ศ.527-565) เพอืแสดงความอจัฉริยะของพระผูเ้ป็นเจา้ และแสดงพลานุภาพอนัเกรียงไกร

ของจกัรพรรดิโรมนั  นบัแต่ปี ค.ศ.548 ซึงเป็นปีทีโบสถ์นีสร้างเสร็จเป็นตน้มา “แซนตา 

โซเฟีย”  ก็ยนืยงอยูคู่่ฟ้าเป็นโบสถท์ียิงใหญ่ของชาวคริสต ์ จวบจนวาระสุดทา้ยของคอนส

แตนติโนเปิลในปี ค.ศ.1453  และถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าทีใหญ่ทีสุดของโลกอิสลาม  มีชือ

เรียกวา่ “อายา ซอฟยา” (AYA SOFYA)  จนกระทงัปี ค.ศ.1935  คาเมล อตัตาเติร์ก บิดา 

ของชาวเติร์ก  ก็ประกาศเปลียนให ้

“อายา ซอฟยา” เป็นพิพิธภณัฑ ์ 

เพือตัดปัญหาอันจะเกิดขึนจาก

ความตอ้งการแย่งชิงโบสถ์แห่งนี

กลบัมาเป็นของตนเองระหวา่งชาว

คริสต์และชาวมุสลิม  ชม อ่างเก็บ

นํ า ใ ต้ ดิ น เ ย เ ร บ า ตั น 

(YEREBATAN CISTERN) หรือ

บางครังเรียกวา่ วงัใตดิ้น (UNDERGROUND PALACE  เป็นอา่งเก็บนาํใตดิ้นซึงใหญ่ทีสุด

ในอิสตนับูล และสร้างมาตงัแต่คริสต์ศตวรรษที 6 ในรัชสมยัของจกัรพรรดิจสัติ  ภายใน

ประกอบดว้ยเสา 336 ตน้  ลกัษณะเด่นของอา่งเก็บนาํแห่งนีไดแ้ก่ เสาแต่ละตน้ลว้นมีความ

แตกต่างกนัออกไป  เพราะนาํชินส่วนต่างๆ ของเสามาจากทีต่างๆ ตามแต่จะหาได ้ จากนัน  

นําท่านช้อปปิงย่านการค้าทสํีาคัญของตุรก ีทเีรียกว่า TAKSIM SQUARE   

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร    จากนนัเขา้สู่ทีพกัโรงแรม  RITZ CARLTON  หรือ

ระดบัเดียวกนั 
 

 

วนัทแีปดของการเดินทาง 23  มีนาคม  2561  อสิตัลบูล  
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

09.00 น. ชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อนัเป็นพระราชวงัทีประทบัของสุลต่าน

มา น า นก ว่า  3 ศต ว รร ษ  ส ร้า ง โด ย 

“จกัรพรรดิเมห์เม็ทผูพิ้ชิต” (MEHMET 

THE CONQUEROR) หลังจากทียึด

ครองคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ.1453 

ได้ไม่นานนัก  และทรงประทับอยู่ทีนี

จนกระทงัสินพระชนม์เมือปี ค.ศ.1481  

สุลต่านองคต์่อ ๆ มา  ก็ไดถื้อธรรมเนียม

ประทบัทีนีกนัตลอดมาจนถึงศตวรรษที 

19  เมือจกัรพรรดิมาห์มุทที 2 (ค.ศ.1808-1839)  สินพระชนม์ลง  นบัเป็นสุลต่านองค์

สุดทา้ยทีทรงประทบัอยู่ทีนี  เพราะหลังจากนันสุลต่านทุกองค์ก็นิยมทีจะประทบัอยู่ที

พระราชวงัสไตล์ยุโรปทีโดลมา

บาชเช่  ด้วยกันทังสิน  ในอดีต

พระราชวงัทอปกาปึเคยเป็นสถาน

ฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่าน

ชาวตุรกี  ซึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริส

เตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอน

ให้ เป็นเติร์กและนับถือศาสนา

อิสลาม  ต่อมาเมือขุนทหารเหล่านี

ออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงั  ก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่  และในบางยุคก็ร่วมก่อ

การปฏิวติัรัฐประหารเลยด้วยซาํ  ในทีสุดสุลต่าน “มาห์มุทที 3” ก็ตดัสินใจยุบระบบขุน

นางทหารรับใชซึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีนีลง  และปฏิรูประบบการจดัการทหารในประเทศ

เสียใหม ่โดยการนาํการ

จดัทพัแบบยุโรปมาใช ้ 

จากนนันาํชม ฮิปโปโด

รม    ซึงอดีตเคยเป็น

ศูนย์กลางชีวิตของชาว 

“ไ บ แ ซ น ติ อุ ม ” 

มากกวา่ 1,000 ปี  และ

ของจักรวรรดิออตโต

มนักวา่ 400 ปี  โดยในยคุ “ไบแซนไทน”์ นนัฮิปโปโดรมคือสถานทีแข่งกีฬารถมา้ศึกของ

ชาวกรีกอย่างทีเราเห็นในหนงัเรืองเบนเฮอร์รถมา้ทีลงแข่งนนัส่งโดย “พรรคการเมืองสี

เขียว” และ “พรรคการเมืองสีนาํเงิน” กล่าวกนัวา่ผลแพช้นะของการแข่งขนัอาจหมายถึง
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การสูญเสียอาํนาจของจกัรพรรดิ  ซึงเป็นผลต่อเนืองอนัเกิดจากความวุ่นวายของผลการ

แข่งขนั  ต่อมาในสมยั “ออตโตมนั” จกัรพรรดิตอ้งคอยจบัตามอง “ฮิปโปโดรม อย่าง

ใกลชิ้ด  หากมีเภทภยัอะไรเกิดขึนประชาชนจะเริมก่อความเคลือนไหวและรวมตวักนั ณ 

สถานทีแห่งนี  อนัหมายถึงสัญญาณอนัตรายทีจะนาํไปสู่การปฏิวติัรัฐประหารในทีสุด  

เพราะฮิปโปโดรมมีความสําคญัอย่างนีนีเอง  ทงักรีกและออตโตมนัจึงตกแต่งประดับ

ประดาสถานทีนีให้สวยงาม  แต่ถูกทหารครูเสดผู ้ยึดครองคอนสแตนติโนเปิลในปี 

ค.ศ.1204  ทาํลายลา้งและขนวตัถุโบราณมีค่าไปมาก  อาทิ รูปปันต่าง ๆ  เสาหินสีเหลียม

ทางทิศใตท้ีทหารครูเสดเขา้ใจผิดคิดวา่เป็นทองคาํก็ถูกทาํลาย  ทีสําคญัคือ รูปปันบรอนซ์

ทีมมา้แข่งสีตวัทีมีชือเสียง  ก็ถูกขนไปจากฮิปโปโดรม  และตงัไว ้ณ ประตูโบสถ์เซนต ์

มาร์ค ในกรุงเวนิชตราบจนทุกวนันี   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย นาํชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE) อนัเป็นพระราชวงัที 

สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุด  ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรพรรดิออตโต

มนัซึงแผ่ขยายอาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวาง  มีศกัยภาพทางทหารทงัทพับกและทพัเรือ  

เป็นทีครันคร้ามไปทวัทุกทวีป  ตงัแต่ตอนเหนือของทวีปอฟัริกา  ตอนใตข้องอิตาลีและ

ยุโรปตะวนัออกจรดกรุงเวียนนา  พระราชวงัแห่งนีสร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท 

(ABDUL MECIT) ในปี ค.ศ.1843 ใชเ้วลา 12 ปี เพราะความทีสุลต่านเมอจิททรงเป็นผูค้ลงั

ไคล้ยุโรปอย่างตกขอบ  ดังนันไม่ว่าจะเป็นศิลปวฒันธรรม  การดาํรงชีวิต  ตลอดจน

การทหาร  ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทงัสิน  รวมทงัพระราชวงัแห่งนี  ซึงออกแบบโดย

สถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนียน (ARMENIAN) ชือ “บลัยนั” เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรป

และตะวนัออกทีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม  และไม่คาํนึงถึงความสินเปลืองใด ๆ 

ทงัสิน  ภายนอกประกอบด้วยสวนไมด้อกทีรายล้อมอาคารพระราชวงั  ซึงอยู่เหนืออ่าว

เล็ก ๆ ที ช่องแคบบอสฟอรัส  

ภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่าง 

ๆ และ “ฮาเร็ม”  ตกแต่งด้วย

โคมไฟระยา้  บนัไดลูกกรงแกว้

เจียรไน  และทีน่าตืนตาก็ คือ 

โคมไฟมหึมาหนกั 4 ตนั  อย่า

เผลอไปตงัเวลาตามนาฬิกาใน

พระราชวัง เพราะนาฬิกาบาง

เรือนของทีนีจะชีเวลา 09:05 น.เป็นนิจนิรันดร์  เพือระลึกถึงเวลาของการจากไปเมือวนัที 

10 พฤศจิกายน ค.ศ.1938  ของคาเมล  อนัตาเติร์ก (KAMAL  ATATURK) วีรบุรุษของชาติ

ผูบ้ดขยกีองทพัองักฤษ ณ การยุทธ์ทีกาลิโปลีในสงครามโลกครังที 1  จากนนัเชิญท่าน

อิสระกบัการช็อปปิงหาซือของฝากทางบ้านทีย่านการคา้ชือดงั แกรนด์บาซาร์ (GRAND  
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BAZAAR)  ซึงเป็นตลาดเก่าแก่ที

สร้างในกลางคริสตศตวรรษที 15  

โดยสุลต่านเมห์เมตที 2  หลงัจากที

พระองค์ยึดครองกรุงคอนสแตนติ

โนเปิลได้  โดยสร้างเป็นไมท้งัหลงั  

ต่อมาถูกไฟไหมจึ้งไดซ่้อมแซมและ

ต่อเติมดว้ยซีเมนตใ์นปี ค.ศ.1894   

20.00 น. รับประทานอาหารคาํ  พร้อมชม 

ระบําหน้าท้องขนานแท้ของตุรก ี 

จากนนัเขา้สู่ทีพกัโรงแรม  RITZ 

CARLTON  หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัทเีก้าของการเดินทาง 24  มีนาคม  2561  อสิตัลบูล-กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

09.00 น. นาํท่านเดินทางไปลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ซึงเป็นช่องแคบทีเชือมทะเลดาํ (THE 

BLACK SEA) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA)  ความยาวทงัสินประมาณ 32 

กิโลเมตร  ความกวา้งตงัแต่ 500 เมตร  จนถึง 3 กิโลเมตร  ถือวา่สุดขอบของทวีปยุโรปและ

สุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัทีนี  นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั

เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสําคญัยิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย  เพราะมีป้อมปืนตงัเรียง 

รายอยูต่ามช่องแคบเหล่านี  วา่กนัวา่จนกระทงัถึงยุคของการนาํเอาเรือปืนใหญ่มาใชไ้ม่เคย

ปรากฏวา่อิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย  ทงันีเพราะป้อมปืนดงักล่าวนี

เอง  ปี ค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  จึงทาํให้การเดินทางไประหว่างฝังเอเซีย

และยุโรปสะดวกมากขึน  ทิวทศัน์สองขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือ

บา้นเรือนของบรรดาเศรษฐีริมฝังทงัสองด้าน  ล้วนสวยงามแบบยุโรปตระการตาน่าดู

ทงัสิน  สุดทางนาํท่านขึนฝัง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เชิญท่านชมและเลือกซือของฝากทางบา้นที

ตลาดเครืองเทศ หรือทีเรียกอีกอยา่งหนึงวา่

ตลาดอยีปิต์ (EGYPTIAN MARKET)   

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ   แลว้นาํท่านเดินทาง

สู่สนามบิน  

23.55 น. ออกเดินทางโดยเทียวบินที TK 064  กลบัสู่ประเทศไทย  
 

วนัทสิีบของการเดินทาง 25  มีนาคม 2561  กรุงเทพ 

13.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
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---------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ท่านละ 74,500 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

 พกัเดียวเพมิท่านละ 11,000 บาท  

 เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี ท่านละ 64,500 บาท (พกัรวมกบัผูป้กครอง 2 ท่าน) 
 

อตัรานีรวม  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-อิสเมียร์ / อิสตนับูล-กรุงเทพฯ  โดย 

สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  ชนัธรรมดา  

 ค่าทีพกัโรงแรมต่าง ๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการจาํนวน 7 คืน  

 ค่าอาหารอยา่งดีทุกมือตามทีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตลอดการเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศตุรกี  

 ค่าภาษีสนามบินทงัในและนอกประเทศ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท   

 ค่ามคัคุเทศกน์าํชมตลอดรายการ  

 ค่าทปิทุกอย่างตลอดการเดินทาง  
 

อตัรานีไม่รวม ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากทีระบุ  

 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเสือผา้  

 ค่านาํหนกักระเป๋าเกินจากทีสายการบินกาํหนดท่านละ 20 กิโลกรัม    

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน ๆ  

 ภาษีมูลค่าเพิม 7 %  
 

********************************* 


