ชมอารยธรรมกรีกและโรมันอันรุงเรืองแหง คอนสแตนติโนเปล
กรุงอิสตัลบูล – อิซเมียร – เอฟซุส – ปามุคคาเล – คอนยา – คัปปาโดเซีย
เนฟเซียร – ชมพระราชวังทอปกาป – พระราชวังโดมาปาเช
สุเหราสีน้ําเงิน – โบสถเซ็นตโซเฟย – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส –แกรนดพลาซา
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.
xx.xx น.

xx.xx น.
xx.xx น.

เที่ยง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – อิสตัลบูล

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่.......เคานเตอร.......สายการบิน...........
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานเรื่องเอกสารเดินทาง
ออกเดินทางสู กรุงอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน........... เที่ยวบินที่…………
(ใชเวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง 55 นาที)

วันที่สองของการเดินทาง
xx.xx น.

(1)

(2)

อิสตัลบูล – อิซเมียร – เอฟซุส – คูซาดาสึ

คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตัลบูล หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเชิญทานพักผอนรอเปลี่ยน
เครื่องบิน
ออกเดินทางสู เมืองอิซเมียร โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่…………
(ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที)
คณะเดินทางถึง เมืองอิซเมียร หลังจากรับสัมภาระเดินทางและผานพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว นําทาน
เปลี่ยนพาหนะเปนรถปรับอากาศสู เมืองเอฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวอยางดี
ที่สุดแหงหนึ่งซึ่งเคยเปนที่อยูอาศัยของชาวโยนก (Ionia) ซึ่งอพยพเขามาปกหลักเมื่อประมาณ 1,000 ปกอน
คริสตกาล ตอมาถูกยึดครองโดยพวกเปอรเซีย และอเล็กซานเดอรมหาราช และเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ได
สถาปนา เอฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

15.00 น.

ค่ํา

นําทานสู ถนนหินออนอารเคเตรียน ถนนหินออนสายสําคัญกลางเมือง ซึ่งเปนถนนสายใหญผานใจกลาง
เมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางในยุคสองพัน
ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจง (The Great Theater)
ซึ่งยังใชงานไดจนถึงปจจุบัน ซึ่งจุคนดูไดเกือบสามหมื่นคน
คอนเสริ์ตของฮูลิโออิเกลเชียส ก็เคยมาจัดที่นี้แลว มีจุดที่
นาสนใจคือ สถานหญิงบริการโบราณ ตัวตึกประดับดวยโม
เสค สวยงาม หองอาบน้ําโรมันโบราณ ที่ยังคงเหลือรองรอย
ของหองอบไอน้ําใหเห็นอยู บานเศรษฐีสมัยกอนที่ใชกระเบื้องหลายสีปูพื้นสวยงามอยางยิ่ง และ หองสมุด
เซลซุส (The Celcus Library) ซึ่งกอสรางดวย ศิลปะแบบเฮเลนนิสติค ที่ออนหวาน ประณีต และงดงาม
นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ เมืองริมทะเลอีเจียนที่มีความงามทั้งดานวัฒนธรรมและธรรมชาติ ชม วิหาร
เทพี อารเทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยังสามารถ
มองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(3)

คูซาดาซึ – ปามุคคาเล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาว
เปนชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปน
ทางยาวอยางงดงาม (ระยะทางประมาณ 180 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ
2.35 ชม.)ระหวางทาง ทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันแปลกตาของ
ทองทุงชนบท คําวา ปามุคคาเลในภาษาเติรก แปลวา ปราสาทปุยฝาย ทาน
จะได พ บกั บ ความงดงาม ของหน า ผาหิ น ปู น ที่ เ กิ ด จากน้ํ า แร แ คลเซี ย ม
ออกไซด ซึ่ ง ไหลริ น ผ า นเป น เวลานั บ พั น ๆ ป จนเกิ ด การจั บ เกาะเป น
รูปทรงแปลกประหลาดคลายหินงอกในถ้ําหรือธารน้ําตกที่มีสีขาวสะอาดดุจหิมะโดยชวงหนารอนมีน้ําขัง
ตามแองตางๆ ชาวตุรกีนิยมมาเลนน้ําเพราะเชื่อกันวาน้ําแรอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีสรรพคุณรักษาโรค
ตางๆได มีประโยชนมากตอสายตา และผิวหนัง ทั้งยังชวยบรรเทาอาการปวดขอ และโรคหอบหืดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis)ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยู
เมเนสที่ 1 แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ
1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโปลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุก
คาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุกคาเล โรงอาบน้ําโรมันซากโบสถสมัย ไบแซนไทน และ
ฐานวิหารอะพอลโล โรงมหรสพโรมัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

xx.xx น.
xx.xx น.

(5)

คัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชม ตัวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองที่ไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ชื่นชมกับการ
เดินทางที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่ และเมื่อวันเวลา
ผานไป พายุ ลม ฝน ไดเปนตัวแปรที่กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารอง
ลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปตางๆที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู เกอเรเม นํา
ทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจง ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง
ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ํา
เปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผา
ลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม นครใตดิน ( Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเปนที่หลบ ซอนตัวจากการรุกราน
ของขาศึก พรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพชีวิตความเปนอยูใต ดินพรอมสรรพ จากนั้นนําทานสู
เดินทางสูเมืองแองการา เมืองหลวงแหงดินแดนอนาโตเลีย ประเทศตุรกี จากนั้นนําทานแวะชม โรงงานทอ
พรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคา และของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

ปามุคคาเล – คอนยา – คัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (ระยะทางประมาณ 387 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.)ระหวางทาง
ทานจะสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม เมืองคอนยาเปนนครหลวงของอาณาจักเซลจุค ในชวงป 1071 และ
1308 เปนเมืองโบราณซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงบนเขตเทือกเขาทอรัส มีอายุมากกวา 7,000 ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมความสวยงามของ เมืองคอนยา นําทานเขาชม อนุสรณสถานเมฟลานา (Mevlana Tekkesi) ซึ่งสราง
ขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก เมฟลานา เจลาเรดดิน รูมี นักปรัชญา และกวีนิพนธที่สําคัญในศาสนาอิสลาม จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (ระยะทางประมาณ 243 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)ดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศที่นาอัศจรรยที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟระหวางทางชม คาราวานสไลน ที่พักแรมของพวกเตริ์ก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

(4)

(6)

คัปปาโดเกีย – เนฟเชียร – อิสตันบูล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเนฟเชียร
ออกเดินทางสู อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่.........
(ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที)
คณะเดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากรับสัมภาระเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูตัวเมือง

บาย

ค่ํา

นําทานเขาสูตัวเมือง ชม พระราชวังทอปกาป ที่มีชื่อเสียงกองโลก อดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหง
ราชวงศออตโตมาน และยังเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ปจจุบันพระราชวัง ทอปกาป
ใชเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณอันล้ําคาของประเทศตุรกี รวมทั้งกระเบื้องเคลือบ
ที่สวยงาม มงกุฎเพชรประจําราชวงศ และอัญมณีทรงคา รวมทั้งเพชร 88 กะรัต ซึ่งใหญเปนอันดับสองของ
โลก หยก มรกต ทับทิม ฯลฯ จากนั้นนําทานสูจุดชมวิวริมชองแคบบอสฟอรัส เก็บภาพสวยงามไวเปนที่ระลึก
นําทานชม ฮิปโปโดรม (HIPPPODROME) สนามแขงมาศึกในสมัยโบราณ สรางมาตั้งแต ค.ศ. 200 ปจจุบัน
เปนจตุรัส ขนาดใหญรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีเสาหินแกรนิตโอบิลิสคขนาด
ใหญ ที่ นํ า มาจากอี ยิ ป ต จากนั้ น นํ า ท า นชม สุ เ หร า สี น้ํ า เงิ น (BLUE
MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศสานา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง
ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน
สุเหราแหงนี้ สรางขึ้นบนพื้นที่ ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน
โดยสุลตานอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ปเต็มชม วิหารเซนตโซเฟย (ST. SOPHIA) ของ
โลกยุคกลาง ศิลปะประยุกตไบเซนตไทน
รับประทานอาหารค่ํา พรอมชมการแสดงพื้นเมือง ระบําหนาทองตุรกี
จากนั้นนําทานเดินทางสูทพี่ ัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

xx.xx น.

อิสตันบูล – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ลองเรือ ชมความงามชองแคบบอสฟอรัส มีความยาว 32 กิโลเมตร ความกวาง 500 – 3,000 เมตร ที่
เชื่อมระหวางทะเลดําและทะเลมามาราจุดชนแดนของทวีปยุโรปและเอเซีย เพลิดเพลินกับปราสาทราชวัง
ริมน้ํา บานเรือนของเศรษฐีทรงยุโรป จากนั้น อิสระใหทานชอปปงที่ “แกรนดพลาซา” ตลาดที่ใหญและ
เกาแกที่สุด ที่มีรานคามากกวา 4,000 ราน ซึ่งเต็มไปดวยรานเครื่องหนัง รานขายพรม รานทอง เครื่อง
กระเบื้อง รานขายถั่ว และขนมตางๆ โดยเฉพาะ “เตอรกิชดีไลท” ขนมชื่อดังของตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม พระราชวังโดมาบาเช (DOLMABACHE PALACE) อนุสรณสถานแหงความเจริญถึงขีดสุดของ
ราชวงศออตโตมันอันเกรียงไกร สรางโดยสุลตาน “อับดุล เมอซิท”
เปนพระราชวังแหงที่สอง ใชเวลาในการ กอสราง12 ป นับเปน
สถาป ต ยกรรมของการผสมผสานระหว า งยุ โ รปและตะวั น ออกที่
สวยงามมาก บริเวณภายนอกงดงามดวยสวนดอกไมซึ่งอยูริมอาวของ
ชองแคบบอสฟอรัส ภายในคือ ฮาเล็ม มีโคมไฟระยาขนาดมหึมาหนัก 4
ตัน บันไดเปนลูกกรงแกวเจียระไน โดยภายในจะมีนาฬิกาชี้บอกเวลา
09.05 น. ชั่วนิจนิรันด อันเปนปริศนา ซึ่งหาคําตอบไดวา เพื่อเปนการระลึกถึงเวลาแหงการจากไปของ “คา
เมล อัตตาเติรก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1938 วีรบุรุษของชาติผูบดขยี้กองทัพอังกฤษ ในยุทธการที่ “แกลลิ
โปลี” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน.............. เที่ยวบินที่..........
(ใชเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง 55 นาที)

วันที่แปดของการเดินทาง
xx.xx น.

(7)

(8)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

