
 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

2 
สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินอิสตนับูล – เมอืงอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช    
– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา         
– สเุหร่าสนี ้าเงนิ – ฮปิโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – พระราชวงัโทพคาปึ  

   
Pullman Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงเอซีบตั – นัง่เรือขา้มฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมอืงชานัคคาเล – มา้ไมจ้ าลอง
เมอืงทรอยรมิทะเล – อุทยานแหง่ชาตทิรอย – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย    

Kolin Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
นัง่กระเชา้สูเ่มอืงโบราณเปอร์กามนั – วหิารอะโครโปลสิ – วหิารโอลมิเปียนเซอุส – โรง
ละครอะโครโปลสิ – เมอืงคูซาดาซี – โรงงานผลติเครื่องหนัง – เมอืงเอฟฟิซุส – หอ้ง
อาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี

   
Ramada Resort Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

5 เมอืงปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ    
Adem Pira Thermal Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

6 
เมอืงอสิปาร์ตา – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมอืงคปัปาโดเกีย – ที่พกัคาราวานเซราย – ชม
โชว์ระบ า Belly Dance    

Minia Cave Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

    



 

 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 

 

20.00  นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ Turkish 
Airlines (TK) โดยมีป้ายตอ้นรบั เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน า
ขอ้มูลในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

23.30 น าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK69 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมืองอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือ
ช่องแคบบอสฟอรสั – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กชิ ดีไลท์ – หอคอย กาลาตา – สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮปิโป
โดรม – เซนต์โซเฟีย – พระราชวงัโทพคาปึ  

 

 

06.10 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบั
สมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ั่วโมง)  

7 
ชมบอลลูนหลากส ี– เมอืงเกอเรเม – เมอืงใต้ดนิ – พิพิธภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซา
แบค – หบุเขานกพริาบ – หบุเขาอุซซิาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน
เครื่องประดบั – สนามบนิไกเซร ี– สนามบนิอสิตนับูล 

    

8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล ( Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่สุดของประเทศตุรกี มี
ประวตัศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษต ัง้แตก่่อนครสิตกาล มีท าเลทีต่ ัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่ง
ท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 2 
ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีป
เอเชีย (ฝั่ งอนาโตเลีย) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสาน
ท ั้ง 2 ทวีป ท าให้เมืองอิสตนับูลมีความสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์พิเศษ อีกท ั้ง พ้ืนที่ประวตัิศาสตร์แห่งอิส
ตนับูล ฝั่ งทวีปยุโรป ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมือ่ปี ค.ค. 1986  

 น า ท่ า น เ ข้ า ช ม  พ ร ะ ร า ช ว ั ง โ ด ล ม า บ า ห์ เ ช 
(Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดบัดุล เม
ซดิ (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิน้ในปี 
ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนท ัง้หลงั ด้วยศิลปะแบบ
ตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 
เมตร ต ัง้อยู่ริมชายฝั่ งทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอส
ฟอรสับนฝั่ งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาด้วยสวน ส ว ย ริ ม
ทะเล หอนาฬกิา น ้าพุ อุทยานดอกไม ้สระน ้า รูปปั้น รูปสลกัตา่งๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวัน่าชื่นชมใน
รสนิยมของสุลตา่นแหง่ออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ 

 



 

 

 
 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่อง

แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มต ัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ีถือว่าเป็นจุด
บรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอส
ฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัทศันีย์ภาพอนัสวยงามของรมิฝั่งชอ่งแคบแหง่น้ี ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรือ
บ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหง่ประเทศตุรกีท ัง้ท ัง้ระหว่างล่องเรือ น าทา่นเดนิทางสู่ สไปซ์
บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศต ัง้อยู่ใกล้กบั
สะพานกาลาตา ที่น่ีถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สร้างขึ้น
ต ัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหน่ึงของมสัยดิใหม ่ภายในตลาดยงัมีสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกซื้อ 
อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้ง และ
เครือ่งประดบัตา่งๆ อีกดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอร์กชิ ดีไลท ์(Turkish Delight Shop) คอื
ขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตรุกี ซึง่คนทอ้งถิน่เรียกกนัวา่โลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่
ประกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มกัจะมีอลัมอนด์ วอลนทั ถ ั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไป

ดว้ย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเขม้ แตก็่ดูจางลงไปทนัทีเมื่อเสิร์ฟกบัน ้าตาลไอ
ซิ่งทีค่ลุกเคล้าประหน่ึงแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของ

ถ ั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากลิ่นแอปเปิล หลงัจากนั้น
น าทา่นถา่ยรูปกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหนิสไตล์โรมนั 
แบบสถาปตัยกรรมโรมาเนสก์ ตวัตกึประกอบดว้ย 9 ช ัน้ มีรูปทรงกระบอก 
และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหน่ึงสญัลกัษณ์เมืองอิสตนับูล สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัข้าศึกจากทางทะเลปัจจุบนัช ัน้
บนเปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วขึน้ชมทศันียภาพของเมือง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงนิ (Blue Mosque) หรือ ชือ่เดมิ สุเหรา่

สุลตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแหง่
จะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ 
สามารถถ่ายภาพด้านในได ้หา้มส่งเสียงดงัและกรุณาท ากิริยาใหส้ ารวม 
สุเหร่าน้ีสร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อน

สุลตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู ่6 
หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้

มาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดบัดว้ยกระเบื้องสีฟ้า
จากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช ั่น เป็นต้น 

ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท า
ละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าตา่ง 260 บาน สนามดา้นหน้าและ
ด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสร้างที่
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท ั่วไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรง

อาบน ้า ที่พกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) หมายเหตุ : 
โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่าและจ าเป็นตอ้งถอดรองเท้า

กอ่นเขา้ชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เท้า เสื้อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียมผ้า

ส าหรบัคลุมศรีษะ 



 

 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมร่ดัรูป 

 
 จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสรา้งจากสมยักรีกซึ่งใช้

เป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปจัจุบนั
ถูกน าไปใช้ในภาษาฝร ั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 
Hippodrome) น่าเสียดายทีเ่หลือแตซ่ากปรกัหกัพงัของฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนดโินเบิลในอดีต 
หรือ อสิตนับูลในปจัจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203 – 330 แต่
ปจัจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่
ไม่มีใครทราบ แตบู่รณะเมื่อศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คือ เสางู ทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี 
เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาต ัง้ทีน่ี่เมื่อ ศตวรรษที ่4 ปจัจุบนั
เหลือเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อียปิต ์หรือเสาโอเบลสิก์ (Obelisk of Thutmose)  สรา้ง
ในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่
เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรียวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแทง่สี่เหลี่ยมสีด่า้น ยอด
บนสุดจะเป็นลกัษณะเหมือนพีรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ 
ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสก์หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้ชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่า
ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยั
พระเจ้าจสัตเินียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิก้อน ภายในตดิกระจกสี เมื่อเตริ์ก
เขา้ครอบครองเมือง ไดเ้ปลี่ยนโบสถ์น้ีใหเ้ป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสก
เป็นรูปพระเยซูครสิตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑ์ทีว่นัน้ีคง
บรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มีพ้ืนทีโ่ล่ง
ภายในใหญท่ีสุ่ด กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสูพ้ื่นแทนการใชเ้สาค า้ยนัท ั่วไป 
นบัเป็นเทคนิคการกอ่สรา้ง ทีถื่อวา่ล า้หน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหน่ึงในเหตผุลส าคญัทีท่ าใหว้ิหารฮาเกีย 
โซเฟีย ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัโทพคาปึ (Topkapi Palace) เดมิเป็นทีป่ระทบัหลกัของสุลตา่นแหง่
จกัรวรรดอิอตโตมนั ระหว่างปี ค.ศ. 1465 จนถึงปี ค.ศ. 1853 เดมิพระราชวงัน้ีใช้ชื่อว่า พระราชวงั



 

 

หลวงแหง่ใหม่ (Saray-I Cedid-I Amire) จนถึงคริสต์ศตวรรษที ่18 ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปจัจุบนั
ในรชัสมยัสุลตา่นมะห์มุดที ่2 ตามชื่อพระราชวงัรมิทะเลทีถู่กเพลงิไหม ้ในปจัจุบนัพระราชวงัโทพคาปึ
เป็นสถานทีจ่ดังานรบัรองของรฐั และเป็นสถานทีท่ีด่งึดูดนกัทอ่งเทีย่ว และเป็นทีเ่ก็บรกัษาสิ่งศกัดิส์ิทธิ ์

ของมุสลมิเชน่เสื้อคลุมและดาบของมุฮมัมดั และต ัง้อยูใ่นบรเิวณประวตัศิาสตร์ของอสิตนับูลทีไ่ดร้บัการ
สถาปนาใหเ้ป็นมรดกโลกหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนัในปี ค.ศ. 1921 พระราชวงัโทพ
คาปึก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภณัฑ์ตามรฐัประกาศของวนัที ่3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใตก้ารบริหารของ
กระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วแหง่ตุรกี พระราชวงั เป็นกลุ่มสิ่งก่อสรา้งทีม่ีหอ้งหอเป็นจ านวน
ร้อยแต่เปิดให้สาธารณรฐัชนชมแต่เฉพาะเพียงห้องส าคญั ๆ ที่เป็นตวัอย่างที่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ
สถาปตัยกรรมออตโตมนั นอกจากนัน้ก็ยงัมีหอ้งแสดงเครือ่งเคลือบพอร์ซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อเกราะ 
หนงัสือวิจิตรออตโตมนั หนงัสืออกัษรวิจิตรอิสลาม (Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนงั และ
เครือ่งราชสมบตั ิและเพชรพลอย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ MIX SEAFOOD 
ทีพ่กั PULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day3 เมืองเอซีบตั – นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย
รมิทะเล – อุทยานแห่งชาตทิรอย – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู่ เมืองอีซีบตั (Eceabat) เพื่อ นั่งเรือข้ามฟากขา้มช่องแคบคาร์คาเนลส์ (Dardanellies Car 

Ferries) สูเ่มืองชานคัคาเล  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองที่มีความส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากต ัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 



 

 

ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่ งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งต ัง้อยูร่ิมทะเล
มาร์มาราตดักบัทะเลอีเจียน เป็นทีต่ ัง้ของเมืองทรอย  

 น าทา่นชมและถา่ยภาพ ม้าไมจ้ าลองเมืองทรอยรมิทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นมา้
ไม้ทีม่ีชื่อเสียงโดง่ดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด 
พิตต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทีมงานได้จ าลองม้าไม้ขนาดใหญ่สีด า เพื่อใช้ด าเนิน
เรื่องและเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนั้นทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จ าลองตวัน้ีให้กบั
ทางการตรุกี เพื่อเป็นเกียรตแิละสรา้งชือ่เสียงใหก้บัเมืองชานคัคาเลอีกดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 หลงัจากนัน้น าทา่นสู่ อุทยานแหง่ชาตทิรอย (Troy National Park) เป็นโบราณสถานทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ด

แหง่หน่ึงชองโลกทีม่ีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 5,000 ปี ภายในอุทยานน าทา่นชม ม้าไมโ้ทรจนัหรือมา้
ไม้จ าลองเมืองทรอย (Trojan Horse) เป็นม้าไม้ทีส่รา้งจ าลองจากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ ทีช่าวกรีก
ใช้อุบายส่งม้าไม้ใหเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แตค่วามจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเขา้มาเปิด
ประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตวัเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล้มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนั
ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั KOLIN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 

Day4 นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามนั – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลมิเปียนเซอุส – โรงละครอะ
โครโปลสิ – เมืองคูซาดาซี           – โรงงานผลติเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมนั
โบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นั่ งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กาม ัน (Cable Car to 

Pergamon) ต ัง้ตระหง่านอยู่เหนือตวัเมืองชานคัคาเล กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหา่งจาก



 

 

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานทีส่ าคญัแตโ่บราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) 
ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกนั คือ วิหาร
โอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น 
แทน่บูชาถูกน าไปเก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เปอร์กามมัทีเ่มืองเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะ
โครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกต ัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้ม
ไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลว่า นครบนทีสู่ง ซึ่งเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของ
อาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผู้ต ัง้ถิ่นฐานในสมยันั้นมกัเลือกทีสู่ง มกัเป็นเนินเขาที่ด้านหน่ึงเป็นผาชนั 
และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรืองอยู่บนทีร่าบเบื้องลา่งทีร่ายล้อมป้อมปราการ
เหลา่น้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 50 นาที) เมืองท่า

เลียบชายฝั่ งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
เรื่องการผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงสง่ออกท ั่วโลก น าทา่นเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนงั (Leather 
Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีฐานการผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
ท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัใหก้บัแบรนด์ดงัในอิตาลี อาท ิVersace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อิสระให้
ทา่นเลือกชมผลติภณัฑ์จากเครือ่งหนงั และ สนิคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณทีต่ ัง้อยูท่างฝั่ งตะวนัตกของอานาโต
เลียในจงัหวดัอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปจัจุบนั จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมือง
โบราณทีม่ีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมืองหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพ
เขา้มาปกัหลกัสรา้งเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนคริสต์กาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดย
พวกเปอร์เซียและกษตัรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุ
สขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละคร 

 



 

 

 กลางแจ้งทีส่ามารถผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานไดจ้นถึงปจัจุบนั เขา้ชม หอ้งอาบน ้าโรมนั
โบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลือร่องรอยรของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น า
ทา่นถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึก กบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สรา้งโดย
ตเิบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทศิใหก้บับิดา ชื่อ ตเิบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และไดฝ้งัโลงศพ
ของบิดาที่ท าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งน้ี ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแมม่ารี
มาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนม์ในบา้นหลงัน้ีต ัง้อยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิตศ์าสนิกชนจะตอ้ง
หาโอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัคร ัง้ในชีวติ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั RAMADA RESORT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day5 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ  
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิ

ผา่นซากปรกัหกัพงัของเมืองเกา่แกส่มยักรีกกอ่นไหลลงสูห่น้าผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปตัยกรรมสีขาวขึน้  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิ
สีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกนัน้ียงัเป็น เมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที่สร้าง
ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลือแรร่อ้น ซึง่เชือ่กนัวา่มีสรรพคุณ
ในการรกัษาโรคเมือ่เวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มืองน้ี
เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่
ท ั่วไปบางส่วนยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร อาท ิโรง
ละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสาน
โรมนัโบราณ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั ADEM PIRA THERMAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือ

เทยีบเทา่ 
 หมายเหต ุ: ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแชน่ ้ารอ้นภายในโรงแรมทีพ่กั 
 



 

 

 

Day6 เมืองอสิปาร์ตา – หมู่บ้านคูยูชกั – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองคปัปาโดเกีย – ที่พกัคาราวานเซราย – 
เมืองใต้ดนิ – พิพิธภณัฑ์     เกอเรเม – ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง Belly Dance 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอสิปาร์ตา (Isparta) เป็นทีรู่จ้กักนัในนาม “เมืองแหง่ดอกกุหลาบ” เน่ืองจากเมือง

แหง่น้ีปลูกดอกกุหลาบส่งออกใหก้บัประเทศฝร ั่งเศส เพื่อผลิตน ้าหอม น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บ้านคูยูชกั 
(Kuyucak Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ห้อมล้อมไป
ด้วยสีม่วงสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ น าท่านเที่ยวชม 
ทุ่ งดอกลาเวนเดอร์  (Lavender Farm)  พร้อมบาน
สะพร ั่งสวยงามเต็มที่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้น
เดือนสิงหาคม (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ) ซึ่งบริเวณ
เมืองน้ี เป็นพ้ืนทีลุ่ม่สลบักบัภูเขารายลอ้ม จงึมีพ้ืนทีใ่นการ
ปลูกดอกไม้ ผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมากมาย ให้ท่านได้
อิสระไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยงามภายในทุง่ดอกลาเวน
เดอร์ตามอธัยาศยั 

 ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายภาพ ที่พกัคาราวานเซราย 
(Caravanserai) เป็นสถานที่พกัแรกของกองคาราวาน
ในสมยัโบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยั
ออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด ากบั
ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขาย
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพ้ืนที่พิเศษที่ เกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล
กระจายไปท ั่วบรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิช ัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะ
กร่อนกินแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวยคว ่าปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 
จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกนัว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกีย 
เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดนิแดนม้าพนัธุ์ดี” 
และในปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงม้ากนัอยู่บริเวณน้ี อีกท ัง้ ยงัมีเมืองใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มืองคปัปาโดเกียแหง่น้ี 
ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช ัน้ 
ประมาณ90 เมตร และภายในเมืองใตด้นิยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ยเฉพาะทีเ่มืองคปัปาโดเกียมีเมืองใตด้นิ
มากถึง 15 แห่ง และถ้ารวมท ัง้เมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเชื่อมกนั
ระหว่างแตล่ะเมืองอีกดว้ย ซึ่งภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั 
หอ้งหมกัไวน์ หอ้ง 

 
ประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บ่อน ้า บางห้องเป็นห้องโถงกว้าง ด้วยความอศัจรรย์ใต้
พ้ืนดินแห่งน้ี เมืองคปัปาโดเกีย จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบียนเมืองใต้ดนิ
แหง่เมืองคปัปาโดเกียเป็นสถานทีม่รดกโลกอีกดว้ย 
ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง โชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์
เตน้ร าทีเ่ก่าแก่อย่างหน่ึงของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบ

อียิปต์และเมดเิตอร์เรเนียน นกัประวตัศิาสตร์เชื่อกนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไว้ใหม้ีมาจนถึงปจัจุบนั การโชว์ระบ าหน้าทอ้งน้ีได้มี



 

 

มาอย่างแพร่หลายและมีการพฒันาซึ่งเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งของ
ประเทศตรุกีในปจัจุบนั 

ทีพ่กั MINIA CAVE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ: ทา่นควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ เพื่อความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตล์ถ า้ในเมืองน้ีไมม่ีลฟิทใ์หบ้รกิาร 
 

Day6 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตด้นิ – พิพิธภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขา
นกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์     – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดบั – 
สนามบนิไกเซรี – สนามบนิอสิตนับูล 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมคา่ขึน้บอลลูน) ไฮไลทข์องเมืองคปัปาโดเกียและจุดหมายของ

นกัทอ่งเทีย่วท ั่วทุกมุมโลก ใหท้า่นไดอ้ิสระถ่ายภาพและหากทา่นใดสนใจขึน้บอลลูน และกิจกรรมอืน่ๆ 
รายละเอียดดงัน้ี กจิกรรมเสรมิพิเศษน้ีไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทวัร์ (Balloon Tour) ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย 
โปรแกรมเสรมิพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารบั
ไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทาง
จากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ั่วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ
ในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของทา่น 

2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณ
ภาคพ้ืนดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั 
เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพ้ืนดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุย
ไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ช ั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 
150 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรม
ทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของทา่น 



 

 

 
ค าแนะน า 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลือกซื้อแพ็กเกจทวัร์เสรมิอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึง่กอ่นออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัร์

ทราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตให้ผูท้ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง, ต ัง้ครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดย

เดด็ขาด กรณีเกดิความเสียหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาต ัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่ริสต์ศาสนาจะเป็น
ของจกัรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบริเวณน้ี เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียง
ในดา้นการทอพรม และการผลติเครือ่งเซรามิก ล ้าคา่ทีม่ีชื่อเสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก จากนัน้น าทา่นเขา้ชม 
เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นบัถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาวโรมนั ทีต่อ้งการ
ท าลายรา้งพวกนบัถือศาสนาครสิต ์ภายในมีโซนหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ 
หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 
คน และระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบา เพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นข้าง
แคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้ควรใช้ความระมดัระวงัในการรบัลงไปชมเมืองใต้ดนิแหง่น้ี จากนัน้น าท่าน
เขา้ชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคดิของชาวคริสต์ที่
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
ของชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พิเศษ เคบบัตน้ต าหรบั 
 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหิน

ทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหวั รูปร่างแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ 
(Pigeon Valley) เป็นหน้าผาทีช่าวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่ 



 

 

เน่ืองจากสมยัก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารส าคญัในแถบละแวกนั้น และยงัเป็นสตัว์
เลี้ยงอีกดว้ย น าทา่นเดนิทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ใหท้า่นไดถ้่ายภาพดา้นหน้า เป็นหุบ
เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาแหง่น้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจาก
ฝีมือมนุษย์ไปเกือบท ั่วท ัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อุชซิาร์ คอื บรเิวณทีสู่งทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ 
ดงันัน้ในอดตีอุชซิาร์ มีไวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศึกยาม
มีภยัอีกดว้ย 

  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet 

Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory)  และ
โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อให้ท่าน

ได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมี
คณุภาพและชือ่เสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นได้

เลือกซื้อสนิคา้ 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินไกเซรี ประเทศตรุกี 
20.15 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK2015  
21.50 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุกี เพื่อรอตอ่เครือ่ง 

  

Day8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

 

01.55 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบินที ่
TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เดก็/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

08 – 15 กรกฎาคม 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

21 – 28 กรกฎาคม 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อตัราน้ี ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่
เหลือ 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีู้เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจ้าหน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


